Obchodný vestník 185/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.09.2016

K022002
Spisová značka: 8K/24/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Doktor, nar. 04.12.1956, bytom Vigľašská
19, 851 06 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jaroslav Doktor, nar. 04.12.1956,
bytom Vigľašská 19, 851 06 Bratislava, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
I.
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Ivan Mojžiš, so sídlom kancelárie V. Karadžiča 27, 811 08
Bratislava, zn. správcu: S 239, odmenu vo výške 165,97 Eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 11,- Eur,
ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného
pod pol. D 19, pol. reg. 89/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
II.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Ivan Mojžiš, so sídlom kancelárie V.
Karadžiča 27, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 239, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 486,91 Eur,
vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 89/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 Civilný
sporový poriadok) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.9.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K022003
Spisová značka: 8K/23/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - úpadca: Rail Invest, a. s., so sídlom Dunajská 48, 811 08
Bratislava, IČO: 44 219 555, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu: Rail Invest, a. s., so sídlom
Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 44 219 555, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného
správcu
rozhodol
I.
Súd priznáva predbežnému správcovi: Pospíšil & Partners, k. s., so sídlom kancelárie Záhradnícka 30,
821 08 Bratislava, zn. správcu: S1267, odmenu vo výške 796,66 Eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške
155,70 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 87/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
II.
Súd poukazuje k rukám úpadcu: Rail Invest, a. s., so sídlom Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 44
219 555, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 707,34 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg.
87/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 Civilný
sporový poriadok) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.9.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 185/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.09.2016

JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K022004
Spisová značka: 2R/2/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SKIHALL spol. s r. o., so sídlom Líščie údolie 141/A,
841 04 Bratislava, IČO: 44 027 621, zapísaného v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.
51294/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: SKIHALL spol. s r. o., so sídlom Líščie údolie 141/A, 841
04 Bratislava, IČO: 44 027 621
rozhodol
I.
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: SKIHALL spol. s r. o., so sídlom Líščie údolie 141/A, 841
04 Bratislava, IČO: 44 027 621.
II.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Pavol Malich , so sídlom kancelárie Dunajská 25, 811
08 Bratislava, zn. správcu: S 277.
III.

Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.

IV.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie
známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom
konaní.
V.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a)
právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu definovaného v § 10 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
d)
prevod a prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
g)
vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplneniu alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
h)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako 3 mesiacov,
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 2 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
j)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 10.000.- €, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych
úkonov dlžníka schválených správcom,
k)
právny úkon ukracujúci záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
m)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
n)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ust. § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
o)
právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom.
VI.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
3.
Za začiatok
plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce

1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
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2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho
rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
5.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
(§ 122 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr
doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.

Okresný súd Bratislava I dňa 21.9.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K022005
Spisová značka: 8K/41/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Renáta Káková, nar. 10.10.1971, bytom
Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Renáta
Káková, nar. 10.10.1971, bytom Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Renáta Káková, nar. 10.10.1971, bytom Ivana Bukovčana
6, 841 07 Bratislava,
občan SR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Súd otvára malý konkurz.
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Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava,

Obchodný vestník 185/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.09.2016

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Renáta Káková, nar. 10.10.1971, bytom Ivana Bukovčana
6, 841 07 Bratislava, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava,
číslo správcu : S1690.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
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je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 21.9.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K022006
Spisová značka: 2K/34/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Beata Chauturová, nar. 07. 02. 1984, trv. byt.
Riazanská 678/26, 831 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Beata Chauturová,
nar. 07. 02. 1984, trv. byt. Riazanská 678/26, 831 03 Bratislava.
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Róbert Baran, sídlo kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava,
značka správcu S 1156.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.9.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K022007
Spisová značka: 8K/38/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Chovan, nar. 08.04.1977, Chorvátska 486/8, 900
82 Blatné, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ján Chovan, nar. 08.04.1977, Chorvátska
486/8, 900 82 Blatné, občan SR
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: iTRUSTee Recovery, k.s., Seberíniho 2 821
03 Bratislava, značka správcu: S1697, preddavok vo výške 663,88 Eur, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg.
189/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 20.9.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K022008
Spisová značka: 8K/7/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dávid Frič, nar. 05.05.1982,
bytom Svätoplukova 2649/39, 902 01 Pezinok, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Peter Petrán, so sídlom
kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S353, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

6

Obchodný vestník 185/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.09.2016

Súd priznáva správcovi: JUDr. Peter Petrán, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07
Bratislava, zn. správcu: S353, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 796,66 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 20.9.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K022009
Spisová značka: 2K/51/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu - Bc. Erika Fodorová, nar. 31.
10. 1967, bytom 974 05 Banská Bystrica, THK 35, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ján Čipka, so
sídlom kancelárie 981 01 Hnúšťa, Partizánska 197, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu pre
nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku.
Správca u s p o k o j í

veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:

1.
Cetelem Slovensko, a.s., Panenská 7, Bratislava sumou 186,27 eura.
2.
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava sumou 536,86 eura.
3.
Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, Bratislava sumou 1 418,27 eura.
4. Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava sumou 1 413,53 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.09.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K022010
Spisová značka: 2K/28/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Antolov, nar. 25. 04.
1990, bytom Stredné Plachtince 232, 991 24 Stredné Plachtince, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Jaroslav Jakubčo, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Jaroslavovi Jakubčovi, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Mladých budovateľov
2 paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.09.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K022011
Spisová značka: 1K/29/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marko Adamec, nar.
25.03.1972, bytom Vysoká 17, 969 01 Vysoká, o návrhu schôdze veriteľov na vymenovanie správcu konkurznej
podstaty, takto
rozhodol
Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e Ing. Mariána Holúbeka, so sídlom kancelárie Cikkerova 5,
974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1253.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.09.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K022012
Spisová značka: 2K/37/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PaedDr. Dagmar Briešková,
nar. 29. 04. 1958, 974 04 Banská Bystrica, Internátna 49, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ivana
Gajdošíková, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, J. Kozáčeka 146/13, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Ivane Gajdošíkovej, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen,
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura
Poučenie:

J. Kozáčeka 146/13

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.09.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K022013
Spisová značka: 26K/63/2010

Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marcel Juhás, nar.
09.09.1977, trvale bytom Kasárenské námestie č. 307/2, 040 01 Košice o návrhu správcu podstaty: JUDr. Ivan
Roháč, so sídlom kancelárie Čajakova 5, 040 01 Košice o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Ivan Roháč, so sídlom kancelárie Čajakova 5, 040 01 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.9.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K022014
Spisová značka: 32K/13/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Mgr. Stanislav Zeleňák, narodený: 20.06.1963, trvale bytom:
Palárikova 3, 040 01 Košice, proti dlžníkovi: Ing. Peter Uličný, narodený: 26.03.1965, trvale bytom: Kupeckého
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
335/63, 040 01
Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Mgr. Stanislav Zeleňák, narodený: 20.06.1963, trvale bytom:
Palárikova 3, 040 01 Košice, proti dlžníkovi: Ing. Peter Uličný, narodený: 26.03.1965, trvale bytom: Kupeckého
335/63, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie: Dargovská 3283/17,
075 01 Trebišov, zn. správcu: S1474.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 20.9.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K022015
Spisová značka: 26K/49/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BONUS VISION s.r.o., so sídlom:
Hlinkova 12, 040 01 Košice, IČO: 45 311 331 o priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a odvolanému správcovi podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Hlavná 81/A, 040 01
Košice, zn. správcu: S1177, paušálnu odmenu vo výške 7 966,54 EUR s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.9.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K022016
Spisová značka: 26K/13/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Zeher, narodený: 17.03.1965,
trvale bytom: Rákoš 63, 044 16 Rákoš o výkone dohľadu súdom po konaní prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov,
značka správcu: S1474 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 30 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
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bezodkladne predložiť súdu každú správu o 9činnosti správcu, ktorú predkladá veriteľskému výboru,
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U k l a d á správcovi úpadcu: Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov,
značka
správcu:
S1474
povinnosť:
Obchodný
vestník
185/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.09.2016
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 30 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave konkurzného konania, v ktorej bude súd informovať o postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to
až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá veriteľskému výboru,
resp. zástupcovi veriteľov, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 5 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené ako aj
dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej
činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
U k l a d á správcovi úpadcu: Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov,
značka správcu: S1474 povinnosť zvolať v lehote 5 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku
schôdzu veriteľov za účelom voľby zástupcu veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.9.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K022017
Spisová značka: 26K/13/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Zeher, narodený: 17.03.1965,
trvale bytom: Rákoš 63, 044 16 Rákoš o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie Dargovská
3283/17, 075 01 Trebišov, značka správcu: S1474, nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 12.04.2016 pod položkou denníka D19 - 66/2016 na správcovi účet číslo
IBAN: SK80 0900 0000 0051 1482 9418, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 12.04.2016 pod položkou denníka D19 - 66/2016 na správcovi účet číslo
IBAN: SK80 0900 0000 0051 1482 9418, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Obchodný vestník 185/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.09.2016

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.9.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K022018
Spisová značka: 2K/9/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: IE group, a.s., so sídlom Hlavná 50,
080 01 Prešov, IČO: 36 518 531, správcom ktorého je JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia
40/93, 058 01 Poprad, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Jozefa
Beňa, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, nevyčerpanú časť preddavku vo výške
1.659,70 eura zloženého dňa 21.3.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu
položka 34/2016 (54/03-16).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 20.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K022019
Spisová značka: 2K/33/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Sabol, nar. 7.7.1951,
bytom Vodárenská 5990/9, 080 01 Prešov, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Vorobeľ, so sídlom kancelárie Lipová
1, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Tomáša
Vorobeľa, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura
zloženého dňa 17.8.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 90/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
sídle: www.justice.gov.sk
Za deň doručenia tohtoa uznesenia
sa považuje
deň
nasledujúci
powebovom
dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom
vestníku.
11

predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Obchodný vestník 185/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.09.2016
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 20.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K022020
Spisová značka: 4K/8/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SEMOS, spol. s r.o.
Prešov, so sídlom Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 31 686 320, správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so
sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2673/212/A, 093 00 Vranov nad Topľou, o odmene a náhrade preukázaných
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Michalovi Jakubekovi, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2673/212/A, 093 00 Vranov nad Topľou
za výkon funkcie predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu výdavkov vo výške 86,72
eura, ktoré mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu zloženého dňa 22.2.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného
správcu položka 19/2016 (58/02-16).
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Michala
Jakubeka, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2673/212/A, 093 00 Vranov nad Topľou nevyčerpanú časť preddavku
vo výške 909,10 eura zloženého dňa 22.2.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného
správcu položka 19/2016 (58/02-16).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 20.9.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K022021
Spisová značka: 4K/34/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Homoľa, nar. 14.9.1960,
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Homoľa, s miestom podnikania Duklianskych hrdinov 1236/6, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 37 350 226, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, správcom ktorého je Mgr.
Ing. MVDr. Peter Žoldoš PhD., so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Ing. MVDr.
Petra Žoldoša PhD., so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, nevyčerpanú časť preddavku vo
výške 663,88 eura zloženého dňa 15.8.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu
položka 88/2016.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 185/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.09.2016

Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 20.9.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K022022
Spisová značka: 2K/55/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Miroslav Vojsovič, nar.
26.10.1980, bytom Mierová 222/148, 059 21 Svit, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Vojsovič, s miestom
podnikania Mierová 222/148, 059 21 Svit, IČO: 41 575 661, správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so sídlom
kancelárie M.R. Štefánika 2673/212/A, 093 00 Vranov nad Topľou, o žiadosti správcu na uloženie záväzného
pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku osobné motorové vozidlo, značka a typ, vozidlo
značky RENAULT, obchodný názov MEGANE SCENIC, výr. číslo: VFlJA020C19033929, červená metalíza tmavá,
ev.č.: PP655BT v 3. kole ponukového konania za nasledujúcich podmienok:
v 3. kole za sumu plnej hodnoty uvedenej v súpise majetku v OV č. 99/2016 zo dňa 24.05.2016. Návrh
musí obsahovať ponuku na odkúpenie za kúpnu cenu minimálne vo výške 30 % súpisovej hodnoty,
v prípade neúspešnosti 3. kola je správca oprávnený vyradiť auto z evidencie a speňažiť ho za
šrotovnú cenu.
a)
Správca uskutoční speňaženie hnuteľných vecí v ponukovom konaní zverejnením v Obchodnom
vestníku s uvedením súpisnej hodnoty hnuteľných vecí na základe stanovenia ceny určenej znalcom.
b)
Záväzné návrhy na uzavretie kúpnych zmlúv budú záujemcovia podávať písomne (poštou alebo
osobne oproti podpisu) na adresu správcu JUDr. Michal Jakubek, ul. M. R. Štefánika 2673/212/ A, 093 01 Vranov
nad Topľou v zalepenej obálke s označením „Konkurz neotvárať" č.k. 2K/55/2015, spolu s výpisom registra, resp.
živnostenského listu, nie starší ako jeden mesiac, resp. rodného listu.
c)
Návrh musí obsahovať ponuku na odkúpenie majetku za kúpnu cenu minimálne 80 % súpisovej
hodnoty. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba priloží výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace,
fyzická osoba - podnikateľ živnostenský list, nepodnikateľ kópiu rodného listu.
d)
Informácie o predmete speňažovania na telefónnom čísle 0908 380 390 v úradných hodinách v
správcovskej kancelárií. Záujemca si môže predmetné hnuteľné veci osobne prezrieť priamo na tvári mieste samom
na základe telefonického dohovoru správcu.
e)
Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk uskutoční správca na adrese správcu do 10 dní od
lehoty na doručenia obálok. Správca môže neprijať najvyššiu ponúknutú cenu kupujúcim, ak je zrejme nízka.
f)
Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
g)
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu
zmluvu alebo neuhradí kúpnu cenu podľa pokynov správcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči tomuto
záujemcovi vo výške 30 % z ponúknutej kúpnej ceny. Úspešný účastník je povinný do 20 dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzavrieť kúpnu zmluvu a v tejto lehote uhradiť kúpnu cenu.
h)
Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.9.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

13

Obchodný vestník 185/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.09.2016

Okresný súd Prešov dňa 21.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K022023
Spisová značka: 2K/1/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ondrej Čabala, nar. 5.6.1973, bytom
067 34 Nižná Jablonka 9, ktorého je Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01
Poprad o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku uvedeného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 105/2015 zo dňa 04.06.2015, číslo zverejnenia K012490, v znení zmeny
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 213/2015 zo dňa 05.11.2015, číslo zverejnenia K024033, a to rodinný dom so
súpisným číslom 9 nachádzajúci sa v obci Nižná Jablonka a nehnuteľností zapísané na liste vlastníctva č. 5 pre k.ú.
Nižná Jablonka parcely registra KN „C" parc. č. 212, 213 a 214, a to tak, že je správca povinný speňažiť
zorganizovaním druhého kola dražby za nasledovných podmienok:
1.
zverejnenie oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku;
2.
účasť fyzických a právnických osôb za podmienky zloženia zábezpeky na kúpnu cenu vo výške
minimálne 10 % z vyvolávacej ceny;
3.
2. kolo dražby realizovať za najnižšie podanie zodpovedajúce 70 % hodnoty speňažovaných
nehnuteľností podľa znaleckého posudku s možnosťou postupného zníženia až o 30 % sumy z hodnoty
nehnuteľností, t.j. posledné vyvolanie pri znižovaní bude najmenej 40 % hodnoty speňažovaných nehnuteľností podľa
znaleckého posudku;
4.
vrátenie zábezpeky najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu dražby neúspešným záujemcom;
5.
cenu dosiahnutú vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť do 15 dní od skončenia dražby;
6.
zábezpeka vydražiteľa v prípade nezaplatenia kúpnej ceny riadne a včas, prepadá v prospech podstaty
ako zmluvná pokuta a nevracia sa;
7.
priebeh dražby musí byť osvedčený notárskou zápisnicou, keďže predmetom speňažovania sú
nehnuteľnosti;
8.
v prípade neúspešnosti druhého kola dražby je správca oprávnený zorganizovať tretie kolo dražby za
obdobných podmienok, pričom v treťom kole bude najnižšie podanie zodpovedať 50 % hodnoty speňažovaných
nehnuteľností podľa znaleckého posudku s možnosťou postupného zníženia najnižšieho podania až na 25 %
hodnoty speňažovaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku.
9.
v prípade neúspešnosti tretieho kola dražby správca opätovne požiada príslušný orgán o udelenie
záväzného pokynu ako postupovať.
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku uvedeného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 105/2015 zo dňa 04.06.2015, číslo zverejnenia K012490, a to spoluvlastnícky
podiel na nehnuteľnostiach zapísaných v súpise pod por. č. 4, a to tak, že správca písomne ponúkne oprávneným z
predkupného práva za cenu vo výške 40 % zo všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckými posudkami; správca nie je
týmto predkupným právom viazaný, ak nikto z oprávnených predkupné právo nevyužije do 60 dní od doručenia
písomnej ponuky.
V prípade, ak nikto z oprávnených predkupné právo nevyužije, je správca povinný tento majetok speňažiť
zorganizovaním dražby za nasledovných podmienok:
1.
zverejnenie oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku;
2.
účasť fyzických a právnických osôb za podmienky zloženia zábezpeky na kúpnu cenu vo výške
minimálne 10% z vyvolávacej ceny;
3.
1. kolo dražby realizovať za najnižšie podanie zodpovedajúce 70 % hodnoty speňažovaných
nehnuteľností podľa znaleckého posudku s možnosťou postupného zníženia až o 30 % sumy najnižšieho podania, t.j.
posledné vyvolanie pri znižovaní bude najmenej 40 % hodnoty speňažovaných nehnuteľností podľa znaleckého
posudku;
4.
vrátenie zábezpeky najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu dražby neúspešným záujemcom;
5.
cenu dosiahnutú vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť do 15 dní od skončenia dražby;
6.
zábezpeka vydražiteľa v prípade nezaplatenia kúpnej ceny riadne a včas, prepadá v prospech podstaty
ako zmluvná pokuta a nevracia sa;
7.
priebeh dražby musí byť osvedčený notárskou zápisnicou, kedže predmetom speňažovania sú
nehnuteľnosti;
8.
v prípade neúspešnosti prvého kola dražby je správca oprávnený zorganizovať druhé kolo dražby za
obdobných podmienok, pričom v druhom kole bude najnižšie podanie zodpovedať 50 % hodnoty speňažovaných
nehnuteľností podľa znaleckého posudku s možnosťou postupného zníženia najnižšieho podania až na 25 %
hodnoty speňažovaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku;
9.
v prípade neúspešnosti druhého kola dražby správca opätovne požiada príslušný orgán o udelenie
záväzného pokynu ako postupovať.
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8.
v prípade neúspešnosti prvého kola dražby je správca oprávnený zorganizovať druhé kolo dražby za
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hodnoty speňažovaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku;
9.
v prípade neúspešnosti druhého kola dražby správca opätovne požiada príslušný orgán o udelenie
záväzného pokynu ako postupovať.
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku uvedeného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 105/2015 zo dňa 04.06.2015, číslo zverejnenia K012490, a to spoluvlastnícky
podiel na nehnuteľnostiach zapísaných v súpise pod por. č. 3 a 5, a to tak, že správca písomne ponúkne oprávneným
z predkupného práva za cenu vo výške 40 % zo všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckými posudkami; správca nie
je týmto predkupným právom viazaný, ak nikto z oprávnených predkupné právo nevyužije do 60 dni od doručenia
písomnej ponuky.
V prípade, ak nikto z oprávnených predkupné právo nevyužije, je správca povinný tento majetok speňažiť
zorganizovaním dražby za nasledovných podmienok:
1.
zverejnenie oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku;
2.
účasť fyzických a právnických osôb za podmienky zloženia zábezpeky na kúpnu cenu vo výške
minimálne 10% z vyvolávacej ceny;
3.
1. kolo dražby realizovať za najnižšie podanie zodpovedajúce 70 % hodnoty speňažovaných
nehnuteľností podľa znaleckého posudku s možnosťou postupného zníženia až o 30 % sumy najnižšieho podania, t.j.
posledné vyvolanie pri znižovaní bude najmenej 40 % hodnoty speňažovaných nehnuteľností podľa znaleckého
posudku;
4.
vrátenie zábezpeky najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu dražby neúspešným záujemcom;
5.
cenu dosiahnutú vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť do 15 dní od skončenia dražby.
6.
zábezpeka vydražiteľa v prípade nezaplatenia kúpnej ceny riadne a včas, prepadá v prospech podstaty
ako zmluvná pokuta a nevracia sa;
7.
priebeh dražby musí byť osvedčený notárskou zápisnicou, keďže predmetom speňažovania sú
nehnuteľnosti;
8.
v prípade neúspešnosti prvého kola dražby je správca oprávnený zorganizovať druhé kolo dražby za
obdobných podmienok, pričom v druhom kole bude najnižšie podanie zodpovedať 50 % hodnoty speňažovaných
nehnuteľností podľa znaleckého posudku s možnosťou postupného zníženia najnižšieho podania až na 25 %
hodnoty speňažovaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku;
9.
v prípade neúspešnosti druhého kola dražby správca opätovne požiada príslušný orgán o udelenie
záväzného pokynu ako postupovať.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K022024
Spisová značka: 1K/22/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Andrej Hajžuš, nar.
12.04.1960, bytom Sadová 971/55, 066 01 Humenné, správcom ktorého je JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom
kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného
správcu Ing. Ivety Leškovej, so sídlom kancelárie Lipová 3743/22, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ves takto
rozhodol
priznáva Ing. Ivete Leškovej, so sídlom kancelárie Lipová 3743/22, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ves za
výkon funkcie predbežného správcu odmenu vo výške 165,97 eura a náhradu výdavkov vo výške 32,79 eur, ktoré mu
budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 07.04.2015 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. 58/2015 (12/04-15).
ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Petra
Rychnavského, so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou nevyčerpanú časť preddavku vo
výške 465,24 eura zloženého dňa 07.04.2015 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. 58/2015 (12/04-15).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľavzákona
č. 200/2011
Z. z.
o Obchodnom náležitostiach
vestníku
Podľa § 363 zákona
č. 160/2015
Z. z. Civilný
sporový
poriadok
odvolaní
sa popri
všeobecných
a o zmenerozhodnutiu
a doplnení niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
podania uvedie, proti ktorému
smeruje,
v akom
rozsahu
sa napáda,
z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh).
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Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 13.9.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K022025
Spisová značka: 1R/4/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: VENAS, a.s., so sídlom Sekčovská 54, 080
01 Prešov, IČO: 36 206 270, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01
Humenné, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka VENAS, a.s., so sídlom Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 36 206
270 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 06.09.2016, ktorý je prílohou tohto uznesenia,
k o n č í reštrukturalizáciu dlžníka VENAS, a.s., so sídlom Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 36 206 270.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.
Okresný súd Prešov dňa 20.9.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K022026
Spisová značka: 4K/39/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ing. Ivan Tkáč, nar.: 06.05.1978, trvale bytom Hrnčiarska
1606/19, 091 01 Stropkov o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ELIT, s.r.o. so sídlom 086 36 Nižná
Polianka 73, IČO: 36 481 301, takto
rozhodol
Vyzýva navrhovateľa - veriteľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu
na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 14.09.2016, a to tak, že predloží:
1.
výzvu na splnenie dlhu zo dňa 15.02.2016 uvedenú v návrhu na vyhlásenie konkurzu ako dôkaz spolu
s dokladom o odoslaní alebo doručení tejto výzvy dlžníkovi v dvoch rovnopisoch,
2.
zaplatí na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v zmysle § 13
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej len ZKR ) vo výške 1.659,70 eura a predloží súdu doklad osvedčujúci jeho zaplatenie
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 4K/39/2016 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Ak tento zákon neustanovuje
inak,
za deňniektorých
doručenia
súdneho
rozhodnutia
alebowww.justice.gov.sk
inej písomnosti sa považuje
a o zmene
a doplnení
zákonov
na svojom
webovom sídle:
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
16
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom
vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za
zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.

Obchodný vestník 185/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.09.2016

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za
zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 20.9.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K022027
Spisová značka: 4R/3/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MS - Bau, spol. s r.o. Prešov, so sídlom Vodná 18, Prešov
080 01, IČO: 36 458 791 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka takto
rozhodol
z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi MS - Bau, spol. s r.o. Prešov, so sídlom Vodná 18, Prešov 080
01, IČO: 36 458 791.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Podľa § 114 ods. 1 ZKR, začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú
súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania
dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať,
g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Prešov dňa 20.9.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K022028
Spisová značka: 1K/45/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Zuzana Filová, nar.
17.02.1982, bytom Porubská 696/4, 093 01 Vranov nad Topľou správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 46 333 908, o paušálnej odmene a náhrade preukázaných výdavkov
predbežného správcu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Zuzana Filová, nar.
17.02.1982, bytom Porubská 696/4, 093 01 Vranov nad Topľou správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom
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Priznáva HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, za výkon funkcie predbežného
správcu paušálnu odmenu vo výške 199,16 eura a náhradu výdavkov vo výške 300,62 eura, ktoré mu budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 22.05.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 81/2015
(58/05-15).
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu HMG Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov nevyčerpanú časť preddavku vo výške 164,22 eura zloženého
dňa 22.05.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 81/2015 (58/05-15).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 20.9.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K022029
Spisová značka: 28K/31/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka MUDr. Ivan Kalivoda, nar. 23.08.1961, bydliskom Rozkvet
2042/80-37, 017 01 Považská Bystrica, štátny občan SR, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka MUDr. Ivan Kalivoda, nar. 23.08.1961, bydliskom Rozkvet 2042/80-37, 017 01
Považská Bystrica na povolenie oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§ 357 C.s.p.).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom (§ 199 ZKR).
Okresný súd Trenčín dňa 21.9.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K022030
Spisová značka: 38K/49/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Antónia Balážová, rod. Kruppová, nar. 18.11.1966, trvale
bytom Mostná 1933/45, 972 51 Handlová, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Antónia Balážová,
rod. Kruppová, nar. 18.11.1966, trvale bytom Mostná 1933/45, 972 51 Handlová takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca obchodná spoločnosť B.F.B. správcovská, v. o. s. so sídlom kancelárie
Piešťanská 25, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO 36 832 006, značka správcu S1220.
II. Predbežnému správcovi sa ukladá zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení majetnosti je
povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z majetku, pri ktorom možno
dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom.
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I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca obchodná spoločnosť B.F.B. správcovská, v. o. s. so sídlom kancelárie
Piešťanská 25, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO 36 832 006, značka správcu S1220.
II.
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povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z majetku, pri ktorom možno
dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom.
III. Predbežný správca je povinný predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do
funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 21.9.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K022031
Spisová značka: 38K/50/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ladislav Faktor, nar. 13.1.1971, trvale bytom M. Kukučína
335/42, Dolné Kočkovce, Slovenská republika, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ladislav Faktor,
nar. 13.1.1971, trvale bytom M. Kukučína 335/42, Dolné Kočkovce, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Ladislav Faktor, nar. 13.1.1971, trvale bytom M. Kukučína 335/42, Dolné
Kočkovce.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1265.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, ako aj prešetriť a preskúmať na čo boli
použité finančné prostriedky z úverov a pôžičiek uvedených dlžníkom v zozname záväzkov, respektíve aký majetok
bol za tieto finančné prostriedky obstaraný a zároveň preskúmať odporovateľnosť všetkých právnych úkonov dlžníka,
pri ktorých možno dôvodne predpokladať, že týmito bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku týchto právnych úkonov.
Prvú vyššie uvedenú správu je správca povinný predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie, druhú
podrobnú písomnú správu v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze
veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom období je správca povinný vždy do
desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu pravidelné podrobné správy o
priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu
majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
38K/50/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
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zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
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správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za
deň doručenia
súdneho
rozhodnutia alebo Konkurzy
inej písomnosti
sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení
Obchodný
vestník
185/2016
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:súdneho
27.09.2016
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 21.9.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K022032
Spisová značka: 38NcKR/22/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Peter Homoľa, nar. 4.6.1967, trvale bytom 972 42 Lehota
pod Vtáčnikom, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Súd návrh dlžníka Peter Homoľa, nar. 4.6.1967, trvale bytom 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, na povolenie oddlženia,
z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Trenčín písomne v
dvoch vyhotoveniach (§ 167 ods. 5 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, ktorej veci sa týka, kto ho robí, čo
sa ním sleduje, podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie,
ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie
vo veci samej. Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na
podanie odvolania.
Okresný súd Trenčín dňa 21.9.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K022033
Spisová značka: 38NcKR/23/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Dalibor Turčan, nar. 28.7.1975, trvale bytom M.R.Štefánika
129/21, Prievidza, IČO 44 752 181, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Súd návrh dlžníka Dalibor Turčan, nar. 28.7.1975, trvale bytom M.R.Štefánika 129/21, Prievidza, IČO 44 752 181, na
povolenie oddlženia, z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Trenčín písomne v
dvoch vyhotoveniach (§ 167 ods. 5 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, ktorej veci sa týka, kto ho robí, čo
sa ním sleduje, podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodovalVydáva
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e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
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f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
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spisovej značky tohto konania) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
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a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie,
ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie
vo veci samej. Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na
podanie odvolania.
Okresný súd Trenčín dňa 21.9.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K022034
Spisová značka: 28R/8/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Vydrnák, nar. 21.07.1980, trvale
bytom Mierové námestie 83/55, 914 41 Nemšová, ktorého správcom je JUDr. Lukáš Tyko so sídlom kancelárie
Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, o návrhu na odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
JUDr. Lukáš Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333 sa odvoláva z funkcie
správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 21.9.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K022035
Spisová značka: 38K/36/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu ZARPA, s.r.o. v konkurze so sídlom
Pravenec 411, 972 16 Pravenec, IČO 36 343 587, ktorého správcom je Ing. Ľuboš Janček so sídlom kancelárie
Dubová 3156/14, Chorvátsky Grob, značka správcu S1214, na návrh správcu uznesením č.k. 38K/36/2014-461 zo
dňa 24.8.2016 zrušil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.9.2016.
Okresný súd Trenčín dňa 21.9.2016
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K022036
Spisová značka: 3K/17/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Dáša Surovcová, nar. 20.8.1989,
bytom Gabajova 2612/12, 010 01 Žilina, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Dáša Surovcová, nar. 20.8.1989, bytom Gabajova
2612/12, 010 01 Žilina.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie: Radlinského 1718, 026 01
Dolný Kubín.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 3K/17/2016. Doručením prihlášky do elektronickej schránky
správcu sa prihláška
považujespravodlivosti
za doručenú
aj na súde.
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prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v
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pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 3K/17/2016. Doručením prihlášky do elektronickej schránky
správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v
zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku
nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§
29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami
k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa
prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli
uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky.
Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť
v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. V konkurze môže svoje práva
v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo
súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej
veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali zabezpečovacie
právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie
takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Lehota na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§199 ods. 9 druhá veta ZKR).
IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní
možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
VII. D l ž n í k a p o u č u j e, že za podmienok stanovených § 166 a nasledujúcimi zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, po zrušení konkurzu má
právo domáhať sa návrhom na oddlženie zbavenia svojich dlhov. Návrh na oddlženie je dlžník oprávnený podať
počas konkurzného konania do zrušenia konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).

Okresný súd Žilina dňa 20.9.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.09.2016

JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K022037
Spisová značka: 4K/15/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Remek, nar.30.03.1966, bytom:
Bajzova 2419/21, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. so sídlom kancelárie
Tehelná 189, 960 01 Zvolen, IČO: 47 791 551 takto
rozhodol
Súd u k l a d á Tiborovi Kazimírovi, nar. 04.04.1975, bytom Dobšinského 1599/18, 010 08 Žilina v lehote 30 dní od
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, podať žalobu voči spoločnosti K.R.E. konkurzy a
reštrukturalizácie, v.o.s. so sídlom kancelárie Tehelná 189, 960 01 Zvolen, správcovi úpadcu Pavol Remek,
nar.30.03.1966, bytom: Bajzova 2419/21, 010 01 Žilina na Okresnom súde Žilina na vylúčenie súpisovej zložky
majetku zo súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV č. 145/2015 zo dňa 30.07.2015, pod položkami č. 2-28, a
to: 2.Hnuteľná vec: 1 ks televízor zn. SAMSUNG; rok výroby cca 2005; farba: strieborná; stav: funkčný, použitý;
súpisová hodnota 50.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku
do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v
čase vyhlásenia konkurzu); 3.Hnuteľná vec: 1 ks video zn. AIWA; rok výroby cca 2005; farba: strieborná; stav:
funkčné, použité; súpisová hodnota 15.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň
zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý
patril úpadcovi už v čase vyhlásenia konkurzu); 4.Hnuteľná vec: 1 ks DVD prehrávač zn. SAMSUNG vrátane 5ks
reproduktorov; rok výroby cca 2005; farba: strieborná; stav: funkčné, použité; súpisová hodnota 40.- €; vlastníctvo:
1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015; dôvod
zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v čase vyhlásenia konkurzu);
5.Hnuteľná vec: 1 ks AUDIO zostava (HI-FI zostava) zn. PANASONIC; rok výroby cca 2009; farba: strieborná; stav:
funkčná, použitá; súpisová hodnota 40.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň
zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý
patril úpadcovi už v čase vyhlásenia konkurzu); 6.Hnuteľná vec: 1 ks chladnička s mrazničkou zn. GORENJE; rok
výroby: neuvedený; farba: strieborná; stav: funkčná, použitá; súpisová hodnota 150.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata:
všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je
vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v čase vyhlásenia konkurzu); 7.Hnuteľná vec: 1 ks
mikrovlnná rúra zn. EMD; rok výroby: neuvedený; farba: biela; stav: funkčná, použitá; súpisová hodnota 15.- €;
vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015;
dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v čase vyhlásenia
konkurzu); 8.Hnuteľná vec: 1 ks digestor zn. ZANUSSI; rok výroby: neuvedený; farba: strieborná; stav: funkčný,
použitý; súpisová hodnota 30.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania
majetku do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril
úpadcovi už v čase vyhlásenia konkurzu); 9.Hnuteľná vec: 1 ks vstavaná rúra so sporákom zn. ELECTROLUX; rok
výroby cca 2009; farba: strieborná; stav: funkčná, použitá; súpisová hodnota 150.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata:
všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je
vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v čase vyhlásenia konkurzu); 10.Hnuteľná vec: 1 ks
tlačiareň zn. CANON; rok výroby: neuvedený; farba: čierna; stav: funkčná, použitá; súpisová hodnota 15.- €;
vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015;
dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v čase vyhlásenia
konkurzu); 11.Hnuteľná vec: 1 ks počítač vrátane monitora zn. FLATRON; rok výroby: neuvedený; farba: čierna; stav:
funkčný, použitý; súpisová hodnota 70.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň
zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý
patril úpadcovi už v čase vyhlásenia konkurzu); 12.Hnuteľná vec: 1 ks spálňová súprava vrátane 2 ks nočných
stolíkov z dreva; rok výroby: neuvedený; farba: hnedá; stav: nepoškodená, použitá; súpisová hodnota 120.- €;
vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015;
dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v čase vyhlásenia
konkurzu); 13.Hnuteľná vec: 1 ks nočný stolík na kolieskach z dreva; rok výroby: neuvedený; farba: hnedá; stav:
nepoškodený, použitý; súpisová hodnota 15.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie;
deň zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok,
ktorý patril úpadcovi už v čase vyhlásenia konkurzu); 14.Hnuteľná vec: 1 ks hojdacie kreslo drevené; rok výroby:
neuvedený; farba: hnedá; stav: nepoškodené, použité; súpisová hodnota 20.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata:
všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je
vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v čase vyhlásenia konkurzu); 15.Hnuteľná vec: 1 ks
kuchynská linka drevotrieska; rok výroby: neuvedená; farba: hnedá; stav: nepoškodená, použitá; súpisová hodnota
200.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku do súpisu:
19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v čase
vyhlásenia konkurzu); 16.Hnuteľná vec: 1 ks sedacia súprava pozostávajúca z dvoch dvojsedačkových gaučov a 7ks
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kuchynská linka drevotrieska; rok výroby: neuvedená; farba: hnedá; stav: nepoškodená, použitá; súpisová hodnota
200.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku do súpisu:
19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v čase
vyhlásenia konkurzu); 16.Hnuteľná vec: 1 ks sedacia súprava pozostávajúca z dvoch dvojsedačkových gaučov a 7ks
vankúšov; rok výroby: neuvedený; farba: sivo-krémová; stav: nepoškodená, použitá; súpisová hodnota 200.- €;
vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015;
dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v čase vyhlásenia
konkurzu); 17.Hnuteľná vec: 1 ks konferenčný stolík vyrobený z dreva a skla; rok výroby: neuvedený; farba:
bledohnedé drevo s matným sklom; stav: nepoškodený, použitý; súpisová hodnota 50.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata:
všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je
vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v čase vyhlásenia konkurzu); 18.Hnuteľná vec: 1 ks
skriňa so sklom (vitrína) vyrobená z dreva a skla; rok výroby: neuvedený; farba: bledohnedé drevo s čírim sklom;
stav: nepoškodená, použitá; súpisová hodnota 40.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu
- nie; deň zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o
majetok, ktorý patril úpadcovi už v čase vyhlásenia konkurzu); 19.Hnuteľná vec: 1ks stolík vyrobený z dreva; rok
výroby: neuvedený; farba: bledohnedé drevo; stav: nepoškodený, použitý; súpisová hodnota 25.- €; vlastníctvo: 1/1;
podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania:
úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v čase vyhlásenia konkurzu); 20.Hnuteľná
vec: 1 ks skrinka vyrobená z dreva; rok výroby: neuvedený; farba: bledohnedé drevo; stav: nepoškodená, použitá;
súpisová hodnota 30.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku
do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v
čase vyhlásenia konkurzu); 21.Hnuteľná vec: 1 ks komoda vyrobená z dreva; rok výroby: neuvedený; farba:
bledohnedé drevo; stav: nepoškodená, použitá; súpisová hodnota 30.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná;
poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom
tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v čase vyhlásenia konkurzu); 22.Hnuteľná vec: súprava šálok s
podšálkami z porcelánu (6 ks); rok výroby: neuvedený; farba: zlatohnedá; stav: nepoškodená, použitá; súpisová
hodnota 20.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku do
súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v
čase vyhlásenia konkurzu); 23.Hnuteľná vec: súprava šálok s podšálkami z porcelánu (6 ks); rok výroby: neuvedený;
farba: bielozlatá; stav: nepoškodená, použitá; súpisová hodnota 20.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná;
poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom
tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v čase vyhlásenia konkurzu); 24.Hnuteľná vec: súprava pohárov
z brúseného skla (6 ks); rok výroby: neuvedený; materiál: sklo; stav: nepoškodená, použitá; súpisová hodnota 30.- €;
vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015;
dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v čase vyhlásenia
konkurzu); 25.Hnuteľná vec: 1 ks misa z brúseného skla; rok výroby: neuvedený; materiál: sklo; stav: nepoškodená,
použitá; súpisová hodnota 20.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania
majetku do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril
úpadcovi už v čase vyhlásenia konkurzu); 26.Hnuteľná vec: súprava šálok s podšálkami zo skla (6 ks); rok výroby:
neuvedený; materiál: sklo; stav: nepoškodená, použitá; súpisová hodnota 20.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata:
všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je
vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v čase vyhlásenia konkurzu); 27.Hnuteľná vec:
súprava vysokých pohárov zo skla (4 ks); rok výroby: neuvedený; materiál: sklo; stav: nepoškodená, použitá;
súpisová hodnota 15.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu - nie; deň zapísania majetku
do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o majetok, ktorý patril úpadcovi už v
čase vyhlásenia konkurzu); 28.Hnuteľná vec: súprava pohárikov zo skla (6 ks); rok výroby: neuvedený; materiál: sklo;
stav: nepoškodená, použitá; súpisová hodnota 15.- €; vlastníctvo: 1/1; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu
- nie; deň zapísania majetku do súpisu: 19.07.2015; dôvod zapísania: úpadca je vlastníkom tohto majetku (ide o
majetok, ktorý patril úpadcovi už v čase vyhlásenia konkurzu);
Súd p o u č u j e Tibora Kazimíra, nar. 04.04.1975, bytom Dobšinského 1599/18, 010 08 Žilina, že pokiaľ žaloba nie
je podaná včas (v stanovenej lehote), predpokladá sa, že zahrnutie veci do súpisu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 21.9.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K022038
Spisová značka: 6K/13/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Milan Kysela, nar. 21.03.1988,
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Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Milan Kysela, nar. 21.03.1988,
bytom Dunajov 330, 023 02 Krásno nad Kysucou, podnikajúci pod obchodným menom: Milan Kysela, s miestom
podnikania: Dubová 3272/13, 010 07 Žilina, IČO: 43947352, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Milan Kysela, nar. 21.03.1988, bytom Dunajov 330, 023 02
Krásno nad Kysucou, podnikajúci pod obchodným menom: Milan Kysela, s miestom podnikania: Dubová 3272/13,
010 07 Žilina, IČO: 43947352.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie: Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn. 6K/13/2016.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: Milan Kysela, nar.
21.03.1988, bytom Dunajov 330, 023 02 Krásno nad Kysucou, podnikajúci pod obchodným menom: Milan Kysela, s
miestom podnikania: Dubová 3272/13, 010 07 Žilina, IČO: 43947352, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v
zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
VI. D l ž n í k a p o u č u j e, že za podmienok stanovených § 166 a nasledujúcimi zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, po zrušení konkurzu má
právo domáhať sa návrhom na oddlženie zbavenia svojich dlhov. Návrh na oddlženie je dlžník oprávnený podať
počas konkurzného konania do zrušenia konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku
/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí
byť doručená
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lehoteč.do
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Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).

bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia
zákona 185/2016
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tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku
v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Žilina dňa 20.9.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K022039
Spisová značka: 6K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Mária Valašíková, nar. 21.11.1967,
trvale bytom: Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Mária Valašíková, nar. 21.11.1967, trvale bytom:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie: Radlinského 1729, 026 01
Dolný Kubín.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
Slovenskej a
republiky
podľa
zákona č. 200/2011
Z. z. osúd
Obchodnom
predpísanomVydáva
tlačiveMinisterstvo
v jednom spravodlivosti
rovnopise správcovi
v jednom
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na Okresný
Žilina k vestníku
sp. zn. 6K/15/2016.
a oelektronickej
zmene a doplnení
niektorých
zákonovsa
naprihláška
svojom webovom
sídle:za
www.justice.gov.sk
Doručením prihlášky do
schránky
správcu
považuje
doručenú aj na súde.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
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I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Mária Valašíková, nar. 21.11.1967, trvale bytom:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina.
Obchodný vestník 185/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.09.2016
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie: Radlinského 1729, 026 01
Dolný Kubín.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn. 6K/15/2016.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: Mária Valašíková,
nar. 21.11.1967, trvale bytom: Dadanova 3385/3,
010 15 Žilina, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29.mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku
/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku
v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Žilina dňa 20.9.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K022040
Spisová značka: 4K/5/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: METALTOOL Slovakia, s.r.o., so sídlom
Nábrežie Oravy 625/12, 026 17 Dolný Kubín, IČO: 36 408 565, správcom ktorého je: Ing. Elena Fioleková, so sídlom
kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát
spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku
koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka predkladať súdu výpis z
evidencie pohľadávok proti podstate s vyznačením pohľadávok proti podstate, ktoré boli zaplatené a dňa, kedy sa tak
stalo (§ 87 ods. 10 zákona č. 7/2005 Z.z.).
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
prílohy, musí Vydáva
byť jasný,
zrozumiteľný
a určitý.
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vestníku.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 21.9.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K022041
Spisová značka: 3K/8/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Miroslav Švajda, nar. 03.01.1964,
bytom Staškov 467, 023 52 Olešná, správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so
sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, takto
rozhodol
Z r u š u j e uznesenie č.k. 3K/8/2016-159 zo dňa 08.09.2016 v spojení s opravným uznesením č.k. 3K/8/2016-164
zo dňa 16.09.2016, ktorým súd rozhodol o odvolaní správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so
sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265 a ustanovení správcu: KONKURZNÝ SPRÁVCA,
k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 15, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 746 762.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 21.9.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K022042
Spisová značka: 2K/21/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadkyne: Danka Zemánková, nar.
10.02.1970, bytom Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina - Trnové, ktorej správcom je: Slovenská konkurzná a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, IČO: 47 166 142, v časti o návrhu
správcu na udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu majetku takto
rozhodol
U d e ľ u j e s p r á c o v i súhlas na vylúčenie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v
Obchodnom vestníku č. 216/2015 dňa 10.11.2015 pod položkou K024419, súpisová zložka majetku č.46, a to
pozemok, orná pôda o výmere 2570 m2, evidovaný na LV č. 3799 obec Žilina, kat. územie Trnové, parcela registra
“E“, parc. č. 1351, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 21.9.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K022043
Spisová značka: 40K/26/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

30

Obchodný vestník 185/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.09.2016

Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi TOWER BC, a. s. so
sídlom Košovská cesta 11B, 971 01 Prievidza, IČO 44 073 097, o pristúpení veriteľa FRAIKIN SLOVAKIA s. r. o. so
sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO 36 729 876, zast. Mgr. Ján Makara, advokát, so sídlom Agátová
3406/7A, 841 01 Bratislava, adresa na doručovanie Kapitulská 18/A, 811 01 Bratislava, do konkurzného konania
takto
rozhodol
Povoľuje pristúpenie veriteľa FRAIKIN SLOVAKIA s. r. o. so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO 36 729 876
do konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi TOWER BC, a. s. so sídlom Košovská cesta 11B, 971 01
Prievidza, IČO 44 073 097.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 22.9.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K022044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CEON, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 925 507
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/12/2015 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/12/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava správca
úpadcu , CEON, s. r. o. so sídlom Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín, IČO 35 925 507, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 17.08.2016 do kancelárie správcu
doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Milan Turčan podnikajúci pod obchodným menom Milan Turčan STAV –
REK, miestom podnikania Kapucínska 420, 955 01 Nemčice, IČO: 41 314 832 v celkovej prihlásenej sume vo výške
11 359,87. V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov boli
prihlásené pohľadávky zapísané do zoznamu pohľadávok.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K022045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Križová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Ertla 5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1968
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/19/2016 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica,
správca úpadcu , Jana Križová, nar. 23.02.1968, trvale bytom D. Ertla 5, 960 01 Zvolen, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 07.09.2016 do kancelárie správcu
doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Platiť sa oplatí s. r. o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO:
45 684 618 v celkovej prihlásenej sume vo výške 1.012,22 Eur. V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K022046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CEON, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 925 507
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/12/2015 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/12/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, správca
úpadcu , CEON, s. r. o., so sídlom Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín, IČO 35 925 507, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 05.09.2016 do kancelárie správcu
doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, so
sídlom: K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín v celkovej prihlásenej sume vo výške 1 280,00 Eur. V súlade s ust. 28
ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov boli prihlásené pohľadávky
zapísané do zoznamu pohľadávok.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k .s., správca

K022047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhorie 62, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.7.1975
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/47/2015 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/47/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
iTRUSTee Recovery, k.s., správca úpadcu Jaroslav Horvát, nar.: 13.7.1975, Záhorie 62, 901 01 Malacky, týmto
v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamujeme, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: D.A.S.
Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Prievozská 4C, 821 09 Bratislava, IČO: 47 250
569, Slovenská republika, celková prihlásená suma pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1): 57,93,- €
titulom platobného rozkazu sp.zn. 7Ro/83/2008 vydaného OS v Senici dňa 26.06.2008, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 144.
iTRUSTee Recovery, k.s. - správca úpadcu

K022048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Šoltés
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
30 Prosačov, 094 31 Prosačov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1948
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/45/2013 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/45/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, správca úpadcu,
Ján Šoltés, nar. 01.03.1948, bytom 094 31 Prosačov 30, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 06.04.2016 do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa: AGROFINAL, spol. s. r. o., so sídlom Mierová 24/2166, 920 01 Hlohovec,
IČO: 00 589 420 v celkovej prihlásenej sume vo výške 29.496,96 Eur. V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov boli prihlásené pohľadávky zapísané do zoznamu
pohľadávok.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K022049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr. Pavel Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 3468/36, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/27/2013 S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/27/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápi snica
z konania II. schôdze veriteľov úpadcu PharmDr. Pavel Šimko, Rastislavova 3468/36 Poprad

Dátum a čas konania schôdze: 19.9.2016 so začiatkom o 13 15 hod
Miesto konania schôdze: Jarkova 89, 080 01 Prešov
Program schôdze: 1. Prezentácia a otvorenie schôdze
2. Informácia správcu o priebehu a stave konkurzného konania
3. Voľba nového zástupcu veriteľov
4. Rôzne
5. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Správca: JUDr. Oľga Michalíková - predseda schôdze
Priebeh schôdze:
Konanie schôdze začalo o 13 15 hod.
Schôdzi predsedala správkyňa, ktorá:
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ad 1/ Po prezentácii účastníkov otvorila konanie schôdze privítaním zúčastneného zástupcu veriteľa – Slovenská
konsolidačná, a.s., ktorý pri prezentácii doložil písomné poverenie na zastupovanie veriteľa na schôdzi.
Konštatovala, že schôdza je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomný veriteľ oprávnený na schôdzi
hlasovať, a to Slovenská konsolidačná, a.s., na ktorú boli postupené pohľadávky veriteľa č. 2: Daňový úrad
Prešov v sume 26 128,92 € a pohľadávky veriteľa č. 3. Sociálna poisťovňa, ústredie v sume 23 112,28 €,
s celkovým počtom hlasov: 49 241
ad 2/ Podala informáciu o priebehu a o stave konkurzu, a to najmä o pripravenom návrhu konečného rozvrhu
výťažku všeobecnej podstaty, ktorý v písomnom vyhotovení predložila zástupcovi zúčastneného veriteľa.
Prítomného zástupcu veriteľa informovala pritom zvlášť o 25 súdnych sporoch prebiehajúcich na Okresnom súde
v Kežmarku, v ktorých žalobca je úpadca ako podnikateľ proti odporcom: Mesto Kežmarok a Nemocnica s
poliklinikou MUDr. Vojtecha Alexandra - o náhradu škody. Zoznam týchto sporov bol na vyžiadanie správcu
doručený týmto súdom elektronickou poštou, ktorý bude zástupcovi veriteľov preposlaný. Správca navrhuje pritom
konkurz ukončiť napriek týmto súdnym sporom, keďže vymáhané pohľadávky neboli úpadcom uvedené v zozname
jeho majetku ani zapísané do súpisu majetku. Správca sa totiž o týchto dozvedel až v priebehuu konkurzu – na
základe dožiadaní súdu o stave konkurzného konania, pričom zistil, že žalobcom v týchto je úpadca ako podnikateľ
a konkurz bol vyhlásený na jeho majetok ako fyzickej osoby - občana. V sporoch sa pritom nejedná o majetok
úpadcu, ale o ním požadovanú náhradu škody, v ktorých naviac nie je predpoklad úspešnosti úpadcu, a tým
získania majetku do oddelenej podstaty, t.j. pohľadávok úpadcu, ktorými boli zabezpečené pohľadávky veriteľa č.
5: FNP 1 Nováky, s.r.o. v celkovej výške 256 056,63 €.
ad 3/ Za zástupcu nezabezpečených veriteľov správca navrhol prítomného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
ako právneho nástupcu veriteľa č. 2 Daňový úrad Prešov a veriteľa č.3. Sociálna poisťovňa, ústredie.
Prítomný veriteľ funkciu zástupcu nezabezpečených veriteľov prijal.

Hlasovanie: za
.

49 241 hlasov

Proti:

0

Zdržal sa hlasovania:

0

ad 4/ V rôznom správkyňa so zástupcom prítomného veriteľa prerokovala ďalší postup konkurzného konania, a to
predbežné prerokovanie návrhu konečného rozvrhu výťažku a zaslanie zápisnice z konania II. schôdze veriteľov
novému zástupcovi veriteľov elektronickou poštou a doručenie jej odpisu súdu.
Nato bolo jednomyseľne prijaté toto
uznesenie:
1. Schôdza berie na vedomie informáciu správcu o činnosti správcu a stave konkurzného
konania
2.. Za zástupcu nezabezpečených veriteľov bol zvolený veriteľ č. 2-3. Slovenská
konsolidačná, a.s.

Pripomienky k prijatému uzneseniu vznesené neboli.

ad 5/ Na záver správkyňa konštatovala vyčerpanie programu schôdze a prítomnému zástupcovi
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veriteľa poďakovala za účasť.

Konanie schôdze skončilo o

v Prešove dňa 19.09..2016

14

00

hod.

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K022050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václavů, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhora 26, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 876 735
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
Podzávoz 302, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2015/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo
súpisovej
1.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 1, suterén, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie: Dolný
Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so súpisným
Druh majetku – číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 8720/488553 na spoločných častiach a zariadeniach
nehnuteľnosť:
domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: BL, s. r. o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín, osoba uvedená ako
Sporná poznámka:
vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
2.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 2, suterén, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie: Dolný
Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so súpisným
Druh majetku – číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 8770/488553 na spoločných častiach a zariadeniach
nehnuteľnosť:
domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Kmecová Jaroslava, r. Kmecová, Bc., Nižná Olšava 86, 090 32 Nižná
Sporná poznámka:
Olšava, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
3.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 3, 1. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 8570/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Taraba Juraj, r. Taraba, Martina Hattalu 2160/48, 026 01 Dolný Kubín,
Sporná poznámka:
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Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Taraba Juraj, r. Taraba, Martina Hattalu 2160/48, 026 01 Dolný Kubín,
osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
4.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 4, 1. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 7750/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Magová Magdaléna, r. Mlynáriková, Mierová 1971/24, 026 01 Dolný
Sporná poznámka:
Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
5.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 5, 1. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 7320/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Kľusková Martina, r. Hečková, Lucenkova 1205/10, 026 01 Dolný Kubín,
Sporná poznámka:
osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
6.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 6, 1. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, na
Druh majetku –
pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 10280/486543 na spoločných častiach a zariadeniach domu.
nehnuteľnosť:
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: EUROSTAVBY SK, s. r. o., Textilná 23, 034 01 Ružomberok, osoba
Sporná poznámka:
uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
7.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 7, 2. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 8580/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Janotta Jozef, r. Janotta a Marcela Janottová, r. Šimáková, Ing.,
Sporná poznámka:
Mokraďská 569/8, 026 01 Dolný Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
8.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 8, 2. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh
majetku, súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 8550/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
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Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Hucík Jozef, r. Hucík a Daniela Hucíková, r. Kaníková, 8. Mája 255, 028
Sporná poznámka:
01 Brezovica, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
9.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 9, 2. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel: 3/4, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 7250/488553 na spoločných častiach
a zariadeniach domu.
Byt č. 9, 2. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel: 1/4, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 7250/488553 na spoločných častiach
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Dúha Ján, r. Dúha, Nemocničná 3333/8A, 026 01 Dolný Kubín,
Sporná poznámka:
Horváthová Adela, r. Horváthová, Hucín 36, 049 13 Hucín, osoba uvedená ako vlastník na LV.
Druh majetku
nehnuteľnosť:

–

Číslo
súpisovej
10.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 11, 3. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 8590/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Oravec Juraj, r. Oravec, Okružná 2061/4-61, 026 01 Dolný Kubín –
Sporná poznámka:
Veľký Bysterec, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
11.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 12, 3. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 8550/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Kralicek Marko, r. Kralicek, Bibelierstr. 12, Friedrichshafen, 880 48
Sporná poznámka:
Deutschland, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
12.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 14, 3. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 10840/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Kuzmanová Zuzana, r. Matláková, Bc. Nemocničná 3333/8A, 026 01
Sporná poznámka:
Dolný Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
13.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
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Byt č. 15, 4. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 8530/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Butora Vladimír, r. Butora, Ing., M. Hattalu 2159/34, 026 01 Dolný Kubín,
Sporná poznámka:
osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
14.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 16, 4. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 8500/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Butora Vladimír, r. Butora, Ing., M. Hattalu 2159/34, 026 01 Dolný Kubín,
Sporná poznámka:
osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
15.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 17, 4. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel 1/2, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 7280/488553 na spoločných častiach
a zariadeniach domu.
Byt č. 17, 4. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel 1/2, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 7280/488553 na spoločných častiach
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Palovčíková Martina, r. Palovčíková, Martina Hattalu 2160/52, 026 01
Sporná poznámka: Dolný Kubín,
Jagelka Juraj, r. Jagelka, Ing., Hlavná 6, 029 44 Rabča, osoba uvedená ako vlastník na LV.
Druh majetku
nehnuteľnosť:

–

Číslo
súpisovej
16.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 18, 4. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 10290/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Migel Pavol, r. Migel, Nemocničná 3333/8A, 026 01 Dolný Kubín, osoba
Sporná poznámka:
uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
17.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 19, 5. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 8570/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Krupa Vladimír, r. Krupa, Ing. a Jana Krupová, r. Krafská, Nemocničná
Sporná poznámka:
1950/63, 026 01 Dolný Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.
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Číslo
súpisovej
18.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 20, 5. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel 1/2, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 8520/488553 na spoločných častiach
a zariadeniach domu.
Byt č. 20, 5. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel 1/2, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku –
súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 8520/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Mlynarčík Martin, r. Mlynarčík, Nemocničná 3333/8A, 026 01 Dolný
Sporná poznámka: Kubín, Franeková Katarína, r. Franeková, Nemocničná 3333/8A, 026 01 Dolný Kubín, osoba uvedená ako vlastník na
LV.

Číslo
súpisovej
19.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 21, 5. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 7250/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Juhásová Jarmila, r. Juhásová, 29. januára 635/14, 059 38 Štrba, osoba
Sporná poznámka:
uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
20.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 22, 5. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 10190/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Sklárčik Michal, r. Sklárčik, MDŽ 888/28, 026 01 Dolný Kubín, osoba
Sporná poznámka:
uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
21.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 23, 6. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 8570/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Mikuš Daniel, r. Mikuš, Bysterecká 2066/9, 026 01 Dolný Kubín, osoba
Sporná poznámka:
uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
22.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 24, 6. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
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Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 8560/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Saniga Michal, r. Saniga, Bysterecká 2066/13, 026 01 Dolný Kubín –
Sporná poznámka:
Veľký Bysterec, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
23.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 25, 6. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 7250/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Jokel Tomáš, r. Jokel a Jana Jokelová, r. Hubináková, Mgr., Aleja
Sporná poznámka:
Slobody 1893/56-20, 026 01 Dolný Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
24.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 27, 7. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 8590/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Gič Pavol, r. Gič, Ing., Bysterecká 2054/25, 026 01 Dolný Kubín, osoba
Sporná poznámka:
uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
25.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 28, 7. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 8550/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Janovič Jozef, r. Janovič, Ing., Nemocničná 3333/8A, 026 01 Dolný
Sporná poznámka:
Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
26.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 29, 7. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 7350/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Butorová Jirina, r. Franková, M. Hattalu 2159/34-14, 026 01 Dolný Kubín,
Sporná poznámka:
osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
27.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

41

Obchodný vestník 185/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.09.2016

Byt č. 30, 7. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 10380/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Šuda Ján, r. Šuda, Nemocničná 1948/51, 026 01 Dolný Kubín, osoba
Sporná poznámka:
uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
28.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 31, 8. poschodie, vchod 8A, spoluvlastnícky podiel 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9, popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 16543/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Mišovič Tomáš, r. Mišovič, Nemocničná 1948/49, 026 01 Dolný Kubín,
Sporná poznámka:
osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
29.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 1, suterén, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie: Dolný
Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so súpisným
Druh majetku – číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 11140/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: ORAVING stavebniny, s. r. o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný
Sporná poznámka:
Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
30.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 2, suterén, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie: Dolný
Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so súpisným
Druh majetku – číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 11180/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Migel Ján, r. Migel a Mária Migeľová, r. Laššáková, Pelhrimovská
Sporná poznámka:
1191/5-32, 026 01 Dolný Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
31.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 3, 1. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 7590/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Šnajderová Eliška, r. Śnajderová, JUDr., Nemocničná 3333/8B, 026 01
Sporná poznámka:
Dolný Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
32.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
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Byt č. 4, 1. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 7250/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Shykula Petro, r. Shykula, Mgr., PhD., Nemocničná 3333/8B, 026 01
Sporná poznámka:
Dolný Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
33.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 5, 1. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 7480/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Bolo Anton, r. Bolo a Dominika Bolová, r. Markušová, Bc., Nemocničná
Sporná poznámka:
3333/8B, 026 01 Dolný Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
34.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 6, 1. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 5350/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Šenšel Ján, r. Šenšel, Ing., Na Sihoti 1166/6, 026 01 Dolný Kubín, osoba
Sporná poznámka:
uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
35.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 7, 1. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/2, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 6390/488553 na spoločných častiach
a zariadeniach domu.
Byt č. 7, 1. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/2, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku –
súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 6390/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Hlavnová Ivana, r. Štubendeková, Ing., Nemocničná 3333/8B, 026 01
Sporná poznámka:
Dolný Kubín, Hlavna Juraj, r. Hlavna, Mierová 1961/9, 026 01 Dolný Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
36.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 11, 2. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 5290/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Mišovičová Lenka, r. Mišovičová, Nemocničná 1948/49, 026 01 Dolný
Sporná poznámka:
Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.
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Číslo
súpisovej
37.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 12, 2. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 6320/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Furindová Gabriela, r. Bírová, Párnica 19, 027 52 Párnica, osoba
Sporná poznámka:
uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
38.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 9, 2. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 7610/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Kovalčík Miroslav, r. Kovalčík a Gabriela Kovalčíková, r. Babicová,
Sporná poznámka:
Mierová 1970/19, 026 01 Dolný Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
39.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 13, 3. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 7560/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: FB-stav Slovakia, s. r. o., Gaceľovská 415, 029 44 Rabča, osoba
Sporná poznámka:
uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
40.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 15, 3. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 7410/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Maslo Ján, r. Maslo, Dlhá nad Oravou 316, 027 55 Dlhá nad Oravou,
Sporná poznámka:
osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
41.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 16, 3. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 3439/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Kodaj Anton, r. Kodaj, Mgr. a Veronika Kodajová, r. Nemšovská, Bc.,
Sporná poznámka:
Baničné 867/5, 034 01 Ružomberok, osoba uvedená ako vlastník na LV.
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Číslo
súpisovej
42.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 17, 3. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 8171/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Gachulincová Eva, r. Gachulincová, Ing., Nemocničná 1946/33-25, 026
Sporná poznámka:
01 Dolný Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
43.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 18, 4. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/2, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 7260/488553 na spoločných častiach
a zariadeniach domu.
Byt č. 18, 4. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/2, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 7260/488553 na spoločných častiach
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Hladeková Daša, r. Hladeková, Mgr., Mládežnícka 344/13, 026 01 Dolný
Sporná poznámka: Kubín, Koloušková Veronika, r. Koloušková, Oravská Poruba 291, 027 54 Oravská Poruba, osoba uvedená ako vlastník
na LV.
Druh majetku
nehnuteľnosť:

–

Číslo
súpisovej
44.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 19, 4. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 7760/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Spišák Ivan, r. Spišák, Na Sihoti 1173/20, 026 01 Dolný Kubín, osoba
Sporná poznámka:
uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
45.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 20, 4. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 13680/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Hackenberg Allan, r. Hackenberg a Monika Hackenbergová, r.
Sporná poznámka:
Vorčáková, Nemocničná 3333/8B, 026 01 Dolný Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
46.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 21, 4. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/2, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 5250/488553 na spoločných častiach
a zariadeniach domu.
Byt č. 21, 4. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/2, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
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Byt č. 21, 4. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/2, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 5250/488553 na spoločných častiach
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Otruba Peter, r. Otruba, Nemocničná 3333/8Bm 026 01 Dolný Kubín,
Sporná poznámka:
Bódiová Kristína, r. Bódiová, Nemocničná 3333/8B, 026 01 Dolný Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.
Druh majetku
nehnuteľnosť:

–

Číslo
súpisovej
47.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 22, 5. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 19090/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Janček Roman, r. Janček, Ing. a Silvia Jančeková, r. Vojtaššáková,
Sporná poznámka:
Nemocničná 3333/8B, 026 01 Dolný Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.

Číslo
súpisovej
48.
zložky majetku:
Dôvod
spísania
Majetok scudzený odporovateľným právnym úkonom
majetku:
Byt č. 24, 5. poschodie, vchod 8B, spoluvlastnícky podiel: 1/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 5808, katastrálne územie:
Dolný Kubín, nachádzajúci sa na parcele číslo 1057/59, druh stavby 9,popis stavby bytový dom, Kubínske terasy, so
Druh majetku – súpisným číslom 3333, na pozemku reg. C KN parc. číslo 1057/59, s podielom 15880/488553 na spoločných častiach
nehnuteľnosť:
a zariadeniach domu.
Súpisová hodnota: 80 000 €
Osoba v prospech, ktorej svedčí sporný zápis: Jokel Jordán, r. Jokel, Mgr. a Martina Jokelová, r. Ťuchová, Mgr.,
Sporná poznámka:
Nemocničná 3333/8B, 026 01 Dolný Kubín, osoba uvedená ako vlastník na LV.

majetok zaredený do podstaty dňa 19. 09. 2016

V Čadci dňa 19. 09. 2016

Imrich Šimulák - správca

K022051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Mazanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 51, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1974
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/32/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/32/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, značka správcu S1220,
oznamuje, že do správcovského spisu vedeného vo veci úpadcu: Denisa Mazanová, nar. 6. 3. 1974, bytom M. R.
Štefánika 71, 940 02 Nové Zámky, možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. v
kancelárii správcu: Mostná 13, 949 01 Nitra. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, mailom na bfb@akfiala.sk alebo telefonicky na č. 0948
966 771.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
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K022052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Tomáš Stupavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/31/2016 S 1382
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/31/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca v konkurze na majetok úpadcu Mgr. Tomáš Stupavský, narodený
14.08.1987, bytom Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava, občan SR, týmto v zmysle ustanovenia § 34 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"), zvolávam prvú schôdzu veriteľov na deň 03.11.2016 o
10.00 hod. v správcovskej kancelárii v Bratislave na ulici Miletičova 23 s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ustanovenia § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne
6. Záver
V Bratislave, dňa 21.09.2016
JUDr. Juraj Gajdošík

K022053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15//2016S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok

JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Nábytok GALAN s.r.o. sídlom: M. R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok, IČO: 36 741 442, k sp.zn. 4K/15/2016 v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok
boli zapísané nasledovné pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty :

Veriteľ : KLER S.A. IČO: 5750007865, Piastowska č. 39B, Dobrodzieň 46-380 POĽSKO

Poradové číslo v zozname pohľadávok: 200

Celková prihlásená suma: 3 799,00 Eur

Veriteľ : SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ PRE PRÁVA K HUDOBNÝM DIELAM

IČO: 00178454, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

Poradové číslo v zozname pohľadávok: 201

Celková prihlásená suma: 54,90 Eur

JUDr. Karol Kovár
Správca Nábytok GALAN, s.r.o.

K022054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Olahová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuské 264, 906 12 Osuské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/15/2016 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/15/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

(súpisová zložka majetku č. 4.)

Popis: príjem úpadcu zo závislej činnosti podliehajúci konkurzu podľa nasledovného prehľadu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma
286,26 €
167,97 €
118,56 €

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 572,79 Eur.

V Trnave dňa 22.09.2016, JUDr. Peter Ondreička, správca

K022055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Otgontamir Srbecká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Macov 95, 930 32 Blatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1967
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 2069/10A, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/20/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Otgontamir Srbecká,
nar. 25.12.1967, bytom Macov 95, 930 32 Blatná na Ostrove, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísala dňa 22.9.2016 do zoznamu pohľadávok nezabezpečenú
pohľadávku veriteľa: BNP PARIBAS PERSOLNAL FINANCE SA, konajúca prostredníctvom BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava, IČO: 47258713
v celkovej sume prihlásenej pohľadávky: 3.256,37 EUR.
Piešťany, dňa 22.9.2016
ADVO INSOLVENCY, k.s.
JUDr. Ľudmila Jurčová, komplementár

K022056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 744/7, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 54/2015 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 54/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonom rozhodnutia, za mesiac august 2016 vo
výške 233,30 €.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vo Zvolene 22.9.2016
JUDr. Ivana Gajdošíková

K022057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BBK AGRO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 095 066
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VÝZVA NA PRIHLÁSENIE POHĽADÁVKY ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM
INVITATION TO LODGE A CLAIM FOR FOREIGN CREDITOR
Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/No. 1346/2000 of 29 th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca dlžníka BBK AGRO, s.r.o., so sídlom
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 095 066 (ďalej len "Dlžník") Vám oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2R/8/2016 zo dňa 12.09.2016, zverejneným v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky č. 180/2016 dňa 20.09.2016 bola povolená reštrukturalizácia Dlžníka a za správcu Dlžníka
bola ustanovená spoločnosť: KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Komenského 14/A, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, značka správcu: S1812 (ďalej ako „Správca“). Toto uznesenie nadobudlo
právoplatnosť 21.09.2016. Týmto dňom bola povolená reštrukturalizácia Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the restructuring
trustee of debtor BBK AGRO, s.r.o., registered office Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 095 066
(hereinafter referred to as the “Debtor“), our duty is to inform you, that District Court in Banska Bystrica dated
12.09.2016, No. 2R/8/2016, and promulgated in the Commercial bulletin of Slovak republic No. 180/2016 from 20th
September 2016 permitted the restucturing of the bankrupt and simultaneously appointed : KASATKIN Recovery, k.
s., Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic as the restructuring trustee (hereinafter referred to
as the “trustee”). This resolution of the District Cout Banská Bystrica became valid on 21th September 2016. The
restructuring procedure was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese:
KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter "the BRA") creditors of the
Debtor have to lodge their claims in the time period of 30 days beginning with the declaration of the restructuring
procedure in one copy to the address: KASATKIN Recovery, k. s., Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica,
Slovak republic.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k
dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
The lodgment of the claim has to provide information about the name, surname and the domicile or business name
and registered office of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
lodgment of claim has to be dated and signed.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene euro.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is
tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with
an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert
opinion stating the value of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne.
Any applications which do not meet the statutory requirements, are not signed and dated or are not received within
the deadline, shall not taken into account. Unregistered security right shall expire by elapsing the deadline for loding
the claims.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku
možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
The trustee is not required to invite the creditor to supplement or correct an incomplete or incorrect application.
Application may be corrected or amended only so that the original application will be replaced by a new application
form with the trustee, namely only by the deadline for lodging the claims.
V zmysle §120 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas
reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa
tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v
prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.
Pursuant to section 120 par. 1 BRA, unless this Act provides otherwise, only the creditors that registered their claims
in the manner provided by this Act have the right to exercise their rights during the restructuring. If these claims in
restructuring are not properly and timely applied by lodging the application, the right to enforce these claims against
the debtor in case of confirmation of the restructuring plan by the court, expires.
V zmysle § 155 ZKR, zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov, ktorí
riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj
riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok dlžníka; to platí rovnako aj pre
podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.
In accordance with section 155 BRA, by publishing the resolution on confirmation of the plan in the Commercial
Bulletin the right of creditors who did not properly and timely registered their claims under this Act, to enforce these
claims against the debtor expires, as well as the security rights relating to the property of the debtor that have not
been properly and timely registered; the same is applied also to the contingent claims which should have been
applied by lodging an application.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka
KASATKIN Recovery, k. s., restructuring trustee of the debtor

K022058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Novák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 64/865, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1952
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/15/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/15/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky
17

súp.

súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
370,34 €
obdobie 08/2016

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K022059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AFC - ZTS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Kyuscou 1287, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 371 106
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1K/34/2014 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/34/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Martin Kováčik, správca úpadcu AFC – ZTS, a. s., 023 55 Vysoká nad Kysucou 1287, IČO: 36 371 106, týmto
oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn. 1K/34/2014, že v súlade s ustanovením § 85
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, v úradných hodinách Po-Pia od 08:00 hod. do 14:00 hod. Možnosť
nahliadať od správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu
z obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K022060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1967
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2016/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu Peter Cako, narodený: 07.12.1967, trvale bytom:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 ZKR, týmto zverejňuje doplnenie súpisu
majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:

Číslo s.p.
14

Dátum zápisu
19.09.2016

Popis
Generali Poisťovňa, a.s. – vrátenie nespotrebovaného poistného z PZP

Súpisová hodnota
107,76 €

V Bratislave, dňa 22.09.2016

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K022061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SH TRADE, s.r.o., Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rhodyho 14, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 712 673
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2012 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/31/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu
SH TRADE, s.r.o. Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ktorá sa uskutočnila dňa 22.09.2016 o 10.00 hod. v sídle Balcar, Polanský & Spol., Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Úpadca:

SH TRADE, s.r.o. Košice
IČO: 31 712 673
so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov

Správca:

JUDr. Ján Bodnár, správca

Značka správcu:

S1714

Súd vedúci konanie:

Okresný súd Prešov

Spisová značka:

1K/31/2012

Prítomní členovia veriteľského výboru:
·

Komerční banka, a.s. zastúpený právnym zástupcom: Balcar, Polanský & Spol. s.r.o.

·

ČSOB, a.s. (prítomný podľa § 38 ods. 3 ZKR)

·

Obec Haniska (prítomný podľa § 38 ods. 3 ZKR)

Nezúčastnil sa člen veriteľského výboru
·

Nikto

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1) Otvorenie
2) Udelenie záväzného pokynu
3) Záver

1) Otvorenie
Predseda veriteľského výboru privítal prítomných členov veriteľského výboru a oboznámil ich s programom tohto
zasadnutia veriteľského výboru. Zároveň konštatoval, že v súlade s § 38 ods. 2 ZKR veriteľský výbor je
uznášaniaschopný.

2) Udelenie záväzného pokynu
Žiadosťou zo dňa 06.09.2016 správca majetku úpadcu SH Trade s.r.o. Košice (ďalej len „SKP“) v nadväznosti na
svoju žiadosť zo dňa 22.07.2016 požiadal veriteľský výbor a zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka,
a.s. o vyhodnotenie ponúk predložených v rámci verejného ponukového konania a o udelenie záväzného pokynu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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a.s. o vyhodnotenie ponúk predložených v rámci verejného ponukového konania a o udelenie záväzného pokynu na
speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú ako aj oddelenú podstatu, a to za podmienok stanovených žiadosťou.

Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru o skutočnosti, že v ponukovom konaní boli
predložené nasledovné ponuky:

1.

Ponuka veriteľa LADOS SLOVAKIA, spol. s r.o.
ponuka bola SKP vyhodnotená ako platná, obsahujúca všetky náležitosti určené Podmienkami
speňažovania;

2.

Ponuka veriteľa BarCom spol. s r.o.
ponuka bola SKP vyhodnotená ako neplatná z dôvodov porušenia bodu 5 písm. g) v spojení
s bodom 12 Podmienok speňažovania a nespĺňania podmienky podľa bodu 2 Podmienok
speňažovania.

Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru o skutočnosti, že zabezpečený veriteľ
Všeobecná úverová banka, a.s., ako člen príslušného orgánu, udelil SKP záväzný pokyn na postup podľa bodu 19
Podmienok speňažovania a následne uzatvoriť zmluvy o predaji Predmetu speňaženia so záujemcom LADOS
SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Drevárska 3, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 241 172, nakoľko jeho ponuka
spĺňala všetky podmienky verejného ponukového konania a je vyššia ako ponuka iného záujemcu.

Vzhľadom na uvedené navrhol predseda veriteľského výboru hlasovať o prijatí nasledovného uznesenia:

Veriteľský výbor súhlasí so záväzným pokynom v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor týmto ako člen príslušného orgánu v zmysle ust. § 82 ods. 2 písm. c) ZKR ukladá správcovi
majetku úpadcu SH TRADE, s.r.o., Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673 v súlade s
ust. § 83 ods. 1 ZKR a bodom 18 Podmienok speňažovania záväzný pokyn vo vzťahu k majetku patriacemu do
všeobecnej podstaty, ktorý je Predmetom speňažovania, na postup podľa bodu 19 Podmienok speňažovania a
následne na uzatvorenie zmluvy o predaji Predmetu speňaženia so záujemcom s najvyššou ponúknutou kúpnou
cenou, teda so spoločnosťou LADOS SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Drevárska 3, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
36 241 172, pretože ponuka tohto záujemcu je najvyššia a je v súlade so všetkými podmienkami verejného
ponukového konania.“

Za prijatie uznesenia: 3
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa: 0

Bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľský výbor súhlasí so záväzným pokynom v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor týmto ako člen príslušného orgánu v zmysle ust. § 82 ods. 2 písm. c) ZKR ukladá
správcovi majetku úpadcu SH TRADE, s.r.o., Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712
673 v súlade s ust. § 83 ods. 1 ZKR a bodom 18 Podmienok speňažovania záväzný pokyn vo vzťahu
k majetku patriacemu do všeobecnej podstaty, ktorý je Predmetom speňažovania, na postup podľa bodu 19
Podmienok speňažovania a následne na uzatvorenie zmluvy o predaji Predmetu speňaženia so záujemcom
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, teda so spoločnosťou LADOS SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom
Drevárska 3, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 241 172, pretože ponuka tohto záujemcu je najvyššia a je
v súlade so všetkými podmienkami verejného ponukového konania.“

3) Záver
Nakoľko bol program zasadnutia veriteľského výboru vyčerpaný, členovia veriteľského výboru ako aj jeho predseda
nemajú žiadne iné návrhy, nevznášajú žiadne námietky voči priebehu zasadnutia ani námietky voči zneniu zápisnice
alebo prijatým uzneseniam, predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za
účasť a toto zasadnutie bolo o 10:25 hod. ukončené.

V Bratislave, dňa 22.09.2016

Komerční banka, a.s.

K022062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 00 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) s primeraným použitím
ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notárov a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, JUDr. Alojz Žitník,
správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341 na základe záväzného
pokynu príslušného orgánu – Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 zo dňa 31.
augusta 2016 oznamujem dražbu nehnuteľného majetku patriaceho do oddelenej podstaty zverejneného v
Obchodnom vestníku pod číslom OV č. 110/2015 dňa 11. júna 2015, a to pod položkou 14/ a to za nasledovných
podmienok:
Označenie dražobníka:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, zastúpený Pavel Loduha - konateľ, IČO
36 318 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 12645

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341, sídlo
správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Presnú špecifikáciu a opis na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárii správcu Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na tel. č. 042/426 17 44, 45.
Podmienka vstupu pre verejnosť:
vstupné vo výške 3 € /osoba
Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
26.10.2016 o 9.00 hod
Kolo dražby: prvé
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosť pod por. číslom 14/ v súpise oddelenej podstaty úpadcu, evidovaná na
LV č. 1214,
okres Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Orechové, č. p. KN/C 207/1
o výmere 1915 m2
,,zastavané plochy a nádvoria“ v podiele 16/54.
Opis a stav predmetu:
Popis pozemku:
Pozemok sa nachádza v krajskom meste Trenčín kú Orechové v okrese Trenčín. Miestna časť Orechové je jedna
z najstarších zón v meste, datuje sa od 15. storočia. Trenčín má cca 57000 obyvateľov. Hodnotený pozemok je
začlenený v obytnej a občianskej zástavbe. V širšom okolí hodnotenej zóny sa nachádzajú obchodné strediská,
firmy, hypermarkety rôzneho druhu, pôvodná zástavba, nové rodinné domy a bytovky ap. Pozemok je situovaný
v obytnej zóne pri hlavnej štátnej ceste II/507 vedúcej do Nemšovej. Je charakteru pomocného a to ako obslužná
komunikácia a zároveň tvorí priestor pre parkovanie pre obytný komplex. Dopravné spojenie do centra mesta je
autobusovou dopravou, osobnou, v princípe je to prepoj zo štátnej cesty II/507 na štátnu cestu prvej triedy I/61.
Lokalita má cenovo dobrú úroveň, predajnosť je aj v súčasnosti dobrá. Z pohľadu zasieťovania zóny sú inžinierske
siete kompletné aj s káblovou televíziou. Pozemky v okolí sú rovinaté, kompletne zastavané obytnou a občianskou
zástavbou. Bonusom je aj skutočnosť, že zóna je rýchlo dostupná , rovnako prepojenie do centra je priame.
meste, datuje sa od 15. storočia. Trenčín má cca 57000 obyvateľov. Hodnotený pozemok je začlenený v obytnej a
občianskej zástavbe. V širšom okolí hodnotenej zóny sa nachádzajú obchodné strediská, firmy, hypermarkety
rôzneho druhu, pôvodná zástavba, nové rodinné domy a bytovky ap. Pozemok je situovaný v obytnej zóne pri
hlavnej štátnej ceste II/507 vedúcej do Nemšovej. Je charakteru pomocného a to ako obslužná komunikácia a
zároveň tvorí priestor pre parkovanie pre obytný komplex. Dopravné spojenie do centra mesta je autobusovou
dopravou, osobnou, v princípe je to prepoj zo štátnej cesty II/507 na štátnu cestu prvej triedy I/61. Lokalita má
cenovo dobrú úroveň, predajnosť je aj v súčasnosti dobrá. Z pohľadu zasieťovania zóny sú inžinierske siete
kompletné aj s káblovou televíziou. Pozemky v okolí sú rovinaté, kompletne zastavané obytnou a občianskou
zástavbou. Bonusom je aj skutočnosť, že zóna je rýchlo dostupná , rovnako prepojenie do centra je
priame.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 70/2016 vypracovaným znalcom Ing.
Jaroslav Fecko pre nehnuteľnosť pod por. číslom 14 v súpise oddelenej podstaty úpadcu vedená na LV č. 1214,
nachádzajúca sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Orechové, č.p. KN/C 207/1 o výmere 1915 m2
,,zastavané plochy a nádvoria“ v podiele 16/54.
Všeobecná cena zaokrúhlene 14 200,– EUR.
Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
Predkúpne práva: V zmysle § 93 ods. 1) Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii správca písomne
ponúkol ostatným spoluvlastníkom, aby v lehote 60 dní od doručenia písomnej ponuky využili svoje oprávnenie
vyplývajúce z predkupného práva. V stanovenej lehote žiadny zo spoluvlastníkov nevyužil svoje právo a správca nie
je týmto predkupným právom viazaný.
ZÁLOŽNÉ PRÁVA:
Z 1721/12 Exekútorský úrad Zvolen, súdny exekútor Mgr.Pavel Mika, EX
211/11-212, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: na pozemok registra C
KN parc.č.207/1 na podiel 16/54 vlastníka pod B: 1 (BYVYSERV, a.s.) v prospech oprávneného STAVMONT
Trenčín, spol. s r.o., Jilemnického 37, Trenčín, IČO: 36 293 121, v.z. 46/12 Z 3651/12 - Exekútorský úrad Bratislava,
súdny exekútor JUDr.Bohumil Kubát, EX 203/2012 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti: na pozemok registra C KN parc.č.207/1 na podiel 16/54 vlastníka pod B: 1 (BYVYSERV, a.s.) v
prospech oprávneného Obec Kočovce 280, IČO: 00311685, v.z. - 88/12 Z 7036/12 - Exekútorský úrad Považská
Bystrica, súdny exekútor JUDr. Marcela Šujanová, EX 712/2012 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie
zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na pozemok registra C-KN parcelné číslo 207/1 vo
vlastníctve pod B1 (BYVYSERV, a.s.) s podielom 16/54 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka
Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484. - V.z.205/12 Z 7037/12 - Exekútorský úrad Považská
Bystrica, súdny exekútor JUDr. Marcela Šujanová, EX 1302/2012 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie
zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na pozemok registra C-KN parcelné číslo 207/1 vo
vlastníctve pod B1 (BYVYSERV, a.s.) s podielom 16/54 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka
Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484. - V.z.206/12 Z 7038/12 - Exekútorský úrad Považská
Bystrica, súdny exekútor JUDr. Marcela Šujanová, EX 1776/2012 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie
zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na pozemok registra C-KN parcelné číslo 207/1 vo
vlastníctve pod B1 (BYVYSERV, a.s.) s podielom 16/54 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka
Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484. - V.z.208/12 Z 1428/13 - Exekútorský úrad Zvolen, súdny
exekútor Mgr. Pavel Mika, EX 211/11 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na pozemok
CKN parc. č. 207/1 vo vlastníctve pod B1 (BYVYSERV, a.s.) s podielom 16/54 v prospech oprávneného Stavmont
Trenčín, spol. s r.o., IČO: 363 02 341, Jilemníckeho 37, Trenčín, v.z. 57/13 Z 985/15 - Daňový úrad Trenčín,
Rozhodnutie číslo: 9300502/5/159336/2015/Pav zo dňa 21.01.2015 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam:
na podiel 16/54 vlastníka pod B:1 (BYVYSERV, a.s., IČO 36302341) na C KN parc. č. 207/1 (na zabezpečenie
daňového nedoplatku). V.z. 19/15, 24/15 V 4754/06-Záložné právo v prospech Štátny fond rozvoja bývania, IČO:31
749 542, Lamačská cesta 8,Bratislava na podiel 1/54 pre vlastníka pod B:2 /Nemčovič Matej/ na parc.č.207/1 podľa
záložnej zmluvy zo dňa 13.10.2005 a Dodatku č.1 zo dňa 8.6.2006-91/06 V 2962/06 - Záložné právo podľa záložnej
zmluvy zo dňa 4.7. 2006 a jej dodatku zo dňa 7.9. 2006 na podiel 1/54 pre vlastníka pod B-8 (Chorváthová Miriam)
na parc.č. 207/1 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava, IČO: 31 749 542. V
1181/13 - Záložné právo na pozemok C KN parc.č. 207/1 na podiel 1/54 v.pod B8 (Vrbinkovičová Miriam) v
prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155 na základe Zmluvy o
zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. č.: 001/058525/12-003/000 zo dňa 20.12.2012, v.z. 75/13 V 4349/05 záložné právo v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava 37, IČO: 31749542 na podiel
1/54 parc.č.207/1 podľa záložnej zmluvy zo dňa 17.10.2005. V 3571/06- Záložné právo v zmysle záložnej zmluvy zo
dňa 4.9.2006 na spoluvl.podiel 1/54 k pozemku, parc.č.207/1 (vlastník pod B 14, Mihálechová Martina
r.Mihálechová) v prospech záložného veriteľa Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava, IČO: 31
749 542- v.z.189/06 V 527/07 Záložné právo v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8,
Bratislava 37, IČO: 31 749 542, na podiel 1/54 pre vlastníka pod B 15 / Sýkora Ľubomír / na p.č. 207/1 podľa
záložnej zmluvy zo dňa 15.1.2007. VZ 43/07 V 1010/07-Záložné právo na podiel 1/54 p.č.207/1 v prospech Štátny
fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, Bratislava 37, IČO:31 749 542-vl.Ševčík Anton-na základe záložnej
zmluvy zo dňa 26.2.2007-62/07 V 2698/06 - Záložné právo v prospech Štátny fond rozvoja bývania, IČO: 31 749
542, Lamačská cesta 8, Bratislava na podiel 1/54 pre vlastníka pod B19 (Husárová Janette) na parc.č. 207/1 podľa
záložnej zmluvy zo dňa 19.6.2006. V 65/07-Záložné právo v zmysle záložnej zmluvy zo dňa 15.12.2006 na podiel
1/54 vlastníka parc.č.207/1 pod B:20-Šebáková Silvia v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská 8,
Bratislava 37, IČO:31749542-20/07 V 454/07 - Záložné právo v prospech Štátny fond rozvoja bývania, IČO: 31 749
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava 37, IČO:31749542-20/07 V 454/07 - Záložné právo v prospech Štátny fond rozvoja bývania, IČO: 31 749
542, Lamačská cesta 8, Bratislava na podiel 1/54 pre vlastníka pod B22 (Dinga Adrian) na parc.č. 207/1 podľa
záložnej zmluvy zo dňa 23.1.2007. V 1325/10 - záložné právo na podiel 1/54 vlastníka pod B 28 (Marcel Ďuracký a
Vladimíra r.Blašková) na pozemku parcela č.207/1, v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8,
Bratislava, IČO: 31749542, podľa záložnej zmluvy zo dňa 8.6.2010. - vz.89/10 V 5452/07 Záložné právo na podiel
1/54 vlastníka pod B29 (Chalupková Monika ) na p.č. 207/1 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská
cesta č.8, 83304 Bratislava 37,IČO 31749542 podľa Záložnej zmluvy zo dňa 27.9.2007. V 2602/06-Záložné právo v
prospech Štátny fond rozvoja bývania, IČO:31 749 542, Bratislava, Lamačská 8, na podiel 1/54 pre vlastníka pod
B:36 /Čapák Marián a Lýdia/ na parc.č.207/1 podľa záložnej zmluvy zo dňa 19.6.2006- 124/06 V 2594/11 Záložné
právo na podiel 1/54 B38 (Zboranová Zuzana) p.č. 207/1 v prospech Československá obchodná banka,a.s.,
Michalská 18, 81563 Bratislava, IČO 36854140 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č.
197433/Zal/1 zo dňa 1.6.2011. vz 97/11 V 886/14 - Záložné právo na podiel 1/54 vlastníka pod B38 (Zboranová
Zuzana) na pozemku CKN parc. č. 207/1 v prospech Československej obchodnej banky, a.s., Michalská 18,
Bratislava, IČO: 36 854 140 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. č. 310202/Zal/1 zo
dňa 14.02.2014 - vz.55/14 V 3852/16 - Záložné právo na podiel 1/54 vlastníka pod B38 (Zboranová Zuzana) na
pozemku CKN parc. č. 207/1 v prospech Československej obchodnej banky, a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO:
36854140 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č. 455159/Zal/1 zo dňa 17.06.2016 vz.149/16 ČASŤ C: ŤARCHY Informatívny výpis 7/7 Údaje platné k: 16.09.2016 18:00 39 40 47 48 50 53 54 55 56 V
61/07 Záložné právo na podiel 1/54 p.č. 207/1 v prospech : Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8,
Bratislava 37, IČO: 31 749 542 na základe záložnej zmluvy zo dňa 27.12.2006. V 2644/16 - Záložné právo na podiel
1/54 vlastníka pod B 40 (Fritz Pavel) na pozemku registra C KN parc. č. 207/1 v prospech Československá
obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140, Michalská 18, 815 63 Bratislava, na základe Zmluvy o zriadení záložného
práva k nehnuteľnosti reg. č. 450489/ZaI/1 zo dňa 02.05.2016. V.z.124/16 V 2901/16 - Záložné právo na pozemok
registra C-KN parc.č. 207/1 vo vlastníctve pod B47 (Benko Vladimír a Lenka) s podielom 1/54 v prospech:
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 na základe Zmluvy o zriadení
záložného práva k nehnuteľnosti reg.č.: 001/255097/16-001/000 zo dňa 12.5.2016, v.z. - 137/16 V 5960/12 Záložné právo na podiel 1/54 vlastníka pod B48 (Kobida Marián) na pozemku CKN parc. č. 207/1 v prospech
Československej obchodnej banky, a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO: 36 854 140 na základe zmluvy o zriadení
záložného práva k nehnuteľnosti reg. č. 242745/Zal/1 zo dňa 20.11.2012 - vz.11/13 V 3474/13 - Záložné právo na
podiel 1/54 vlastníka pod B50 (Kompasová Denisa r. Hanáková) na pozemku CKN parc. č. 207/1 v prospech
UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, Bratislava, IČO: 00 681 709 na základe zmluvy o zriadení záložného
práva k nehnuteľnosti číslo: EZY-MRL-00105317-2013-TRE0-IU/A zo dňa 15.07.2013 - vz.152/13, 157/13 V
5255/14- Záložné právo podiel 1/54 vlastníka pod B 53 (Forróová Dana) na pozemku registra C KN parc.č. 207/1 v
prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, na základe Zmluvy o
zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy zo dňa 03.10.2014. V.z.170/14 V 653/15 - Záložné
právo na podiel 1/108 vlastníka pod B54 (Kukuk Martin) na pozemku CKN parc. č. 207/1 v prospech
Československej obchodnej banky, a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO: 36 854 140 na základe zmluvy o zriadení
záložného práva k nehnuteľnosti reg. č. 355484/355487/Zal/1 zo dňa 11.02.2015 - vz.27/15, vz.34/15 V 653/15 Záložné právo na podiel 1/108 vlastníka pod B55 (Ševčíková Eva) na pozemku CKN parc. č. 207/1 v prospech
Československej obchodnej banky, a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO: 36 854 140 na základe zmluvy o zriadení
záložného práva k nehnuteľnosti reg. č. 355484/355487/Zal/1 zo dňa 11.02.2015 - vz.27/15, vz.34/15 V 3362/06
Záložné právo v zmysle záložnej zmluvy zo dňa 7.8.2006 a jej dodatku zo dňa 6.11.2006 na podiel 1/54 vlastníka
p.č.207/1 pod B56 - Ballonová Gabriela v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava 37,
IČO: 31 749 542. VZ 212/06, 210/15

Vyššie uvedené záložné právo neovplyvňuje hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom. V zmysle
ustanovenia §93 ods. 2) Zák. č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zaniká a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z tohto záložného práva.
Vecné bremená: nie sú známe
Nájomné práva viaznúce na Predmete dražby: nie sú známe
Najnižšie podanie:
14.200,00,-€
Minimálne prihodenie:
200,00,-€
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dražobná zábezpeka:
a) výška – 4.000,00,-€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. účtu: 4019044554/7500 vedenom
v ČSOB, a.s.
Pobočka Považská Bystrica, pod VS: IČO účastníka dražby ak ide o podnikateľa,
alebo rodné číslo ak
ide o nepodnikateľa) , správa pre prijímateľa: ZÁBEZPEKA, meno a priezvisko, resp.
obchodné
meno, najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade
zákonom
povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka, najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený d
dražbe, ak to otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Najneskôr do otvorenia dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka č. 4019044554/7500 vedenom v ČSOB, a.s. pobočka Považská Bystrica a to do 15 dní odo dňa
skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby najneskôr však
do 5 pracovných dní.
Obhliadka predmetu dražby: (dátum)
1. 20.10.2016 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky
Pred predmetom dražby.
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

60

Obchodný vestník 185/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.09.2016

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom
obhliadky na t. č. 042/ 4321722, 0905 733 944. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení
o dražbe po predchádzajúcej dohode s p. Pavlom Loduhom. Bližšie informácie: 0905 733 944.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica
Organizačné opatrenia:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu
minimálne 15 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do
zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky
v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi :
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,
e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
mene zastúpeného na dražbe.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu spisuje notárska
zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5
dní.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
POUČENIE podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti
dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu
dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z., v tomto prípade je možné
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť
dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa predchádzajúceho bodu, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2.
4. Ak vydražiteľ zmarí dražbu alebo súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
V Považskej Bystrici, dňa 22.09.2016
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty

K022063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Malík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Čadca -, 022 01 Mesto Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2016/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/7/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Juraj Malík, nar.: 15.11.1986, bytom: Mesto Čadca, sp.zn. správc.spisu: 1K/7/2016/S1448, najmä podľa § 28 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., týmto oznamujem, že po uplynutí základnej lehoty
na prihlasovanie pohľadávok, som zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa:
- Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO: 35 831 154, doručená/zapísaná dňa
22.09.2016, celková prihlásená suma pohľadávky 7.132,05 EUR.
V Žiline dňa 22.09.2016
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K022064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Beňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bacúrov 64, 962 61 Bacúrov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

62

Obchodný vestník 185/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.09.2016

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Zuzana Beňová, nar.: 10.05.1964, bytom Bacúrov 64,
962 61 Bacúrov, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na tel.
čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca

K022065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hansková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 2965/6, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/1/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Mária Hansková,
nar.: 02.03.1966, bytom Perecká 2965/6, 934 05 Levice týmto v súlade s ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu majetku úpadcu patriaceho
do všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku:
Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová hodnota v €

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

139,95 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K022066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Borbély
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 48, 040 51 Košice- mestská časť Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/66/2014 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/66/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr.Erika Šimová, správca úpadcu , Lukáš Borbély, nar. 01.01.1982, Železiarenská 48, 040 15 Košice
–Šaca, sp.zn. 26K/66/2014, v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov Slovenská sporiteľňa, a.s. ako
príslušného orgánu ohľadne speňažovania majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu tvoriaceho všeobecnú
podstatu zo dňa 19.09.2016 a ust. § 92 ods. 1 písm.d) zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení , ponúka v 4.kole
na predaj majetok úpadcu podliehajúci konkurzu tvoriaci všeobecnú podstatu a to:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku číslo: 5
Podstata: všeobecná
popis: TV Toshiba
Rok výroby: 2006
Stav opotrebovanosti: použitý
Podiel: 1/1

Súpisová zložka majetku číslo: 8
Podstata: všeobecná
popis: gaučová súprava I.
Rok výroby: 2007
Stav opotrebovanosti: použitý
Podiel: 1/1

Speňažovanie majetku verejným ponukovým sa uskutoční za nasledovných podmienok :
1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie majetku úpadcu:
-musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku
- musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti,
resp. právnej subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, resp. obchodné meno, sídlo, IČO,
originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace, podpis štatutárneho
zástupcu (právnickej osoby )
-musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy
-musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách
-musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie
správcu: JUDr.Erika Šimová, správca, Čajakova 5, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „ ponukové
konanie – Borbély – predaj TV Toshiba, resp. Gaučová súprava – NEOTVÁRAŤ “ v lehote do 07.10.2016 vrátane (
do 15.00 hodiny ),
- musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie 50% navrhovanej kúpnej ceny (zálohu) ,
- musí obsahovať vyhlásenie záujemcu, že voči úpadcovi nemá žiadne záväzky.
2. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk zložiť v
prospech účtu úpadcu vedeného v Slovenskej sporiteľni , a.s., pobočka Košice, č. účtu :
SK3709000000005065867599 zálohu na kúpnu cenu vo výške 50 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle
písomnej cenovej ponuky najneskôr do 12,00 hod dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Záujemcovi,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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písomnej cenovej ponuky najneskôr do 12,00 hod dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Záujemcovi,
ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade pospisu kúpnej
zmluvy. V prípade odmietnutia podpisu kúpnej zmluvy z dôvodov na strane záujemcu, alebo nezaplatenie zvyšku
kúpnej ceny riadne a včas , uhradená záloha prepadne v prospech všeobecnej podstaty. Ostatným neúspešným
záujemcom bude záloha vrátená včas.
3. Podrobnosti o predávanom majetku úpadcu môžu záujemcovia získať pri obhliadke ponúkaného majetku úpadcu
po dohode so správcom. Záujemca svoj záujem o obhliadku predloží správcovi emailom na adresu:
erika.simova.ak° gmail.com. Obhliadka sa uskutoční podľa dohody.
4. Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky v
zmysle bodu 1 tohto pokynu sa nebude prihliadať, pokiaľ zástupca veriteľov nerozhodne inak.
5. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú ponuku, v ktorej je
ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.
6. Uvedený majetok sa ponúka za najvyššiu navrhovanú kúpnu cenu.
7. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú
podstatu sa uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti správcu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
8. Správca uzavrie s víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu na základe jeho cenovej písomnej ponuky do 7
pracovných dní od doručenia oznámenia zástupcu veriteľov o prijatí ponuky.
9. Správca je oprávnený odmietnuť predložené ponuky, ponukové konanie vyhodnotiť ako
neúspešné, ak zástupca veriteľov s predloženou ponukou nevysloví svoj súhlas.
10. V prípade ako nebude správcovi doručená žiadna ponuka, alebo doručené ponuky nebudú zo strany zástupcu
veriteľov akceptované, požiada správca zástupcu veriteľov o zadanie ďalšieho pokynu.
11. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.

JUDr. Erika Šimová, správca

K022067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Novák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 64/865, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1952
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/15/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/15/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 1. 6. 2015, sp. zn. 38K/15/2015, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka, Ing. Jozef Novák, nar. 20.11.1952, bydliskom Moyzesova 865/64, 017 01 Považská Bystrica. Uznesenie
bolo zverejnené dňa 5. 6. 2015 v Obchodnom vestníku č. 106/2015 s účinkami zverejnenia od dňa 6. 6. 2015. Do
funkcie správcu súd ustanovil Mgr. Barboru Kašparovú, LL.M. so sídlom kancelárie: Piaristická 44, Trenčín, značka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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funkcie správcu súd ustanovil Mgr. Barboru Kašparovú, LL.M. so sídlom kancelárie: Piaristická 44, Trenčín, značka
správcu S1601.
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 21. 8. 2015, sp. zn. 38K/15/2015, bol ustanovený nový správca, B.F.B.
správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 832 006.
Uznesenie bolo zverejnené dňa 25. 8. 2015 v Obchodnom vestníku č. 163/2015 s účinkami zverejnenia od dňa 26.
8. 2015.
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený dňa 5. 8. 2015 v Obchodnom vestníku č. 149/2015 pod č.
K017384 a tvorili ho pôvodne tri súpisové zložky majetku.
Postupne bol súpis majetku všeobecnej podstaty doplnený o ďalšie súpisové zložky majetku, a to o zrážky z príjmov
úpadcu za obdobie od 08/2015 do 08/2016 a o nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu.
Súpis majetku všeobecnej podstaty tak mal podobu:
szm iná majetková hodnota

súpisová
hodnota

1

1 700,00 €

2

3

peňažná hotovosť úpadcu v hodnote 1 700,- €

druh CP: akcia kmeňová, forma: na doručiteľa, podoba: zaknihovaný, počet: 10 ks, hodnota 332,00 €, emitent: Majetkový
Holding, a.s. Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 823 364, reg. číslo emitenta: 2032325, ISIN: SK1120006962, 332,00 €
depozitár, Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
druh CP: podielové listy vydané spoločnosťou Tatra Asset Management správ. spol. a.s., Hodžovo námestie 3, P.O.BOX 108,
810 00 Bratislava 1, forma: na meno, podoba: zaknihovaný, počet: 896 podielov, hodnota 88,26 €, názov podielového fondu:
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., depozitár: Tatra banka, akciová spoločnosť, so sídlom na Hodžovom námestí 3, 88,26 €
811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo
71/B

4

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 08/2015

574,59 €

5

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 09/2015

409,13 €

6

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 10/2015

464,99 €

7

nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 €

8

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 11/2015

371,57 €

9

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 12/2015

401,42 €

10 zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 01/2016

233,64 €

11 zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 02/2016

240,04 €

12 zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 03/2016

1 124,90 €

13 zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 04/2016

1 152,88 €

14 zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 05/2016

617,90 €

15 zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 06/2016

311,56 €

16 zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 07/2016

380,15 €

17 zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie 08/2016

370,34 €

Súpisová zložka majetku č. 2 bola speňažená v I. kole ponukového konania uskutočneného dňa 4. 5. 2016 na
základe záväzného pokynu udeleného Okresným súdom Trenčín zo dňa 1. 4. 2016 záujemcovi, Milan Hošek,
Duklianska 36, 909 01 Skalica, za sumu vo výške 340,- €. Súpisová zložka majetku č. 3 bola vyplatená
spoločnosťou Tatra Asset Management správ. spol. a.s., dňa 25. 1. 2016 na účet vedený v konkurznej veci vo výške
80,41 €. Zrážky z príjmov úpadcu boli spolu s nespotrebovaným preddavkom poukázané na účet vedený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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80,41 €. Zrážky z príjmov úpadcu boli spolu s nespotrebovaným preddavkom poukázané na účet vedený
v konkurznej veci vo výške súpisových hodnôt.
Súpis majetku inej podstaty robený nebol.
II. Rozvrhová časť
a) hodnota nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty: 9 437,40 €,
b) celková suma pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku všeobecnej podstaty:
1 623,89 €,
c) výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 7 813,51 €.
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je pre nezabezpečených veriteľov
v poradí E rozvrhnutá nasledujúcim spôsobom:
výška
prihlásená
pohľadávok

č.
veriteľ
pohľ.

Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140,
Michalská 18, Bratislava
10 996,82 €
EOS KSI Slovensko, s.r.o.,
3
IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, Bratislava
(postúpené od ČSOB, a.s.)
Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930,
4-6
2 296,23 €
Hodžovo nám. 3, Bratislava
Wűstenrot poisťovňa, a.s., IČO: 31 383 408, Karadžičova 17,
7
105,87 €
Bratislava
Mgr. Ing. Pavol Kašpar, Petra Matejku 10, 915 01 Nové Mesto
8
644,88 €
nad Váhom
PROFI CREIT Slovakia, s.r.o.,
11 - 16
6 114,00 €
IČO: 35 792 752, Pribinova 25, Bratislava
1-2

20 157,80 €

výška
pohľadávok

zistených pomer
%

v výška
uspokojenia

274,13 €

1,40%

109,77 €

10 722,69 €

54,95%

4 293,66 €

2 296,23 €

11,77%

919,47 €

105,87 €

0,54%

42,39 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

6 114,00 €

31,33%

2 448,21 €

19 512,92 €

100 %

7 813,51 €

Na základe uvedených skutočností Vám v súlade s ustanoveniami § 101 ZKR predkladáme ako príslušnému
orgánu, zástupcovi veriteľov, na schválenie konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty
úpadcu, Ing. Jozef Novák, nar. 20. 11. 1952, Moyzesova 865/64, 017 01 Považská Bystrica, č. k. 38K/15/2015
S1220, a súčasne Vám určujeme lehotu do 24. 10. 2016 na jeho schválenie.
Na schválenie: Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K022068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACTHERM, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nadjazdová 1, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 351 091
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Pracharová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 28K/73/2011 S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/73/2011
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu ACTHERM, a.s. v konkurze so sídlom Nadjazdová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36 351 091 v súlade
s ust. § 96 odst. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia
všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

67

Obchodný vestník 185/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.09.2016

Poučenie:
Podľa ust. § 96 ods. 3 ZKR, veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Podľa ust. § 96 ods. 4 ZKR, námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

K022069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: F-Agro s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bulharská 70, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 532 048
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/20/2015 S 1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/20/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Mgr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu F-Agro s.r.o., IČO: 46 532 048, so sídlom:
Bulharská 70, 821 04 Bratislava, týmto zverejňujem
PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo
V zmysle odporúčania udeleného na zasadnutí zástupcu veriteľov podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR/ správca úpadcu: F-Agro s.r.o., IČO: 46 532 048, so sídlom:
Bulharská 70, 821 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 3K/20/2015, Mgr. Marek Piršel správca ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné pohľadávky:
P.č. s. zl. (oddelená podstata)

Iná majetková hodnota

Počet

Hodnota v €

1.

peňažná pohľadávka

1

125.740

2.

peňažná pohľadávka

1

55.349,04

3.

peňažná pohľadávka

1

94.242,16

4.

peňažná pohľadávka

1

4698

5.

peňažná pohľadávka

1

1477,20

6.

peňažná pohľadávka

1

99.600

7.

peňažná pohľadávka

1

8788,13

8.

peňažná pohľadávka

1

29.444,86

9.

peňažná pohľadávka

1

29.126,68

10.

peňažná pohľadávka

1

49.639,42

11.

peňažná pohľadávka

1

55.068,01

12.

peňažná pohľadávka

1

14.123,71

1.
2.

3.
4.

Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. 0917 822 724. Podklady k ponúkanému majetku sa
nachádzajú v kancelárií správcu a je možné do nich nahliadnuť po predchádzajúcej dohode termínu so správcom na uvedenom
telefonickom čísle.
Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie
sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii online dražieb pri
zvolenom majetku navrhnúť cenu, pričom minimálna predajná cena nie je stanovená, záujemca urobí vlastnú ponuku alebo k cene
už urobenej ponuky prihodí minimálnu hodnotu 1,-EUR.
Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote šesťdesiat (60) dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého
začína plynúť stanovená lehota.
Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie a vyhotoví o tom zápisnicu.
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Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie a vyhotoví o tom zápisnicu.
Schválenie predaja a uzavretie kúpnej zmluvy na predaj majetku všeobecnej a oddelenej podstaty podlieha oznámeniu a schváleniu
zástupcom veriteľov úpadcu.
Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa schválenia
predaja majetku všeobecnej a oddelenej podstaty zástupcom veriteľov úpadcu s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho práva
k majetku všeobecnej a oddelenej podstaty je úhrada celej kúpnej ceny najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy na bankový účet IBAN:
SK7183605207004202044907 alebo v hotovosti do pokladne správcu.
V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú kúpnu cenu, je zástupca
veriteľov oprávnený schváliť uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky
ponukového konania prostredníctvom online aukcie.

Mgr. Marek Piršel, správca

K022070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TSconsult s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 94, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 329 576
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29K/7/2013 - S 1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/7/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR,
značka správcu: S 1565, správca úpadcu TSconsult s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO:
36 329 576 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto analogicky v zmysle ust. § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že
dňa 16.09.2016 zo súpisu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Úpadcu vylúčila nasledovný majetok:

Nehnuteľný majetok:

Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod
zapísania
majetku
súpisu

82

§ 67 ods. 1
6565
písm. a) ZKR

Zastavané
plochy
nádvoria

83

§ 67 ods. 1
6489
písm. a) ZKR

Ostatné
plochy

84

§ 67 ods. 1
6490/2
písm. a) ZKR

85
86

Číslo
Druh
do parcely pozemku

Výmera Číslo
listu
Kat. územie/obec/štát
v m2
vlastníctva

a 19

5540

Ružomberok/Ružomberok/SR

149

5540

Ružomberok/Ružomberok/SR

Ostatné
plochy

362

5540

Ružomberok/Ružomberok/SR

§ 67 ods. 1
6490/1
písm. a) ZKR

Ostatné
plochy

3998

16505

Ružomberok/Ružomberok/SR

§ 67 ods. 1
6490/3
písm. a) ZKR

Zastavané
plochy
nádvoria

16505

Ružomberok/Ružomberok/SR

a 19

Spoluvlastnícky Súpisová
podiel
hodnota v €

1/111

0,79 €

1/111

6,22 €

1/111
1/111

167,12 €

1/111

0,79 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

69

15,13 €

Obchodný vestník 185/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.09.2016

V Bratislave, dňa 16.09.2016
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K022071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Brath
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slepčany 9, 951 52 Slepčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/14/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/14/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Dátum zápisu: 21.09.2016
Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803
Prihlásená suma spolu: 14.551,64 EUR

V Nitre, dňa 22.09.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K022072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dlužanin Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 5/5, 067 81 Belá nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/28/2016 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/28/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisové č.1
Opis súpisovej zložky majetku : pohľadávka voči Michaele Sentivánovej,
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Stakčínska Roztoka 106,3T/13/2016
Súpisová hodnota

: 32988,25€

Dôvod zapísania

vlastníctvo dlžníka

Súpisové č.2
Opis súpisovej zložky majetku : peňažná pohľadávka,
Súpisová hodnota

: 1700€

Dôvod zapísania

: vlastníctvo dlžníka

K022073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 726 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/61/2015 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/61/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Biroš., so sídlom kancelárie Rázusova 1, Košice, správca úpadcu AGRO INVEST SLOVAKIA
s.r.o. IČO: 44 726 651 vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa VOLKSWAGEN Finančné
služby Slovensko s.r.o., IČO: 31 341 438, verejné ponukové konanie na predaj majetku úpadcu patriaceho do
oddelenej podstaty VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. – odplatný predaj motorového vozidla AUDI
A6, VIN: WAUZZZ4G8DN072532, EČV: TV238CL, rok výroby: 2013, farba čierna metalíza (ďalej len „Motorové
vozidlo“).
Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za
vady veci, spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za funkčnosť Motorového vozidla, prípadné niektorých jeho
častí.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE-26K/61/2015-NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 20
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. V prípade, že
koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané
ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na
adresu kancelárie správcu a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na účet správcu zábezpeku na úhradu kúpnej
ceny vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra pri právnických osobách a
živnostenského registra pri fyzických osobách podnikateľoch (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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živnostenského registra pri fyzických osobách podnikateľoch (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba
nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje), že
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, pričom
ako víťazná bude vyhodnotená aj zabezpečeným veriteľom, následne v lehote podľa tohto oznámenia so
správcom neuzavrie kúpnu zmluvu alebo v lehote podľa tohto ponukového konania neuhradí kúpnu cenu, čím
poruší podmienky tohto ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
zálohy, ktorá za uvedených podmienok bude správcom započítaná so zloženou zálohou,
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR s DPH (úpadca je registrovaným platiteľom pre DPH, keď
kúpna cena bude tvorená aj príslušnou DPH),
8. doklad preukazujúci zloženie zálohy,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením
jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
nakládku a odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia nachádzajúceho sa v Ružomberku. Bližšie
informácie, ako aj termín obhliadky Motorového vozidla je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese:
biros@atknet.sk.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, pričom
o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle zabezpečenému veriteľovi a požiada ho
o udelenie súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia
ponúkaná kúpna cena. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné,
a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku
súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj zabezpečený veriteľ, a to v lehote 7 dní od doručenia oznámenia zabezpečeného
veriteľa o udelení súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu. Záujemcom uhradená záloha sa v danom prípade
započíta na čiastočnú úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy.
Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená v lehote 10 dní od kedy zabezpečený veriteľ doručí správcovi
oznámenie o udelení alebo neudelení súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.
Najnižšia suma cenovej ponuky je stanovená na čiastku 20.000,- €, na ponuky, ktoré budú obsahovať nižšiu
čiastku, ako je stanovená najnižšia suma cenovej ponuky, sa nebude prihliadať.
V Košiciach, dňa 22.09.2016
JUDr. Juraj Biroš, správca

K022074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL-MAX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 155, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 739
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/26/2016- S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/26/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:

FERONA Slovakia, a.s., so sídlom Bytčická 12, 011 45 Žilina, IČO: 36 401 137

Číslo zápisu: 64
Číslo zabezpečených pohľadávok: 6 až 223
Typ súpisovej zložky: stavba, súp. č. 1739
Opis súpisovej zložky: sklad
Vedený na: LV č. 3955, kat. územie Beluša, obec Beluša, okres Púchov
Postavený na: parcele KN-C č. 2300/7
Spoluvlastnícky podiel: ½- HDF, s.r.o., IČO: 36 419 613, ½- MIRALEX, s.r.o., IČO: 36 016 454
Štát: Slovenská republika
Deň zápisu: 22.09.2016
Dôvod zapísania majetku: Majetok, ktorým bol zabezpečený záväzok úpadcu - §79 ZKR
Dôvod sporného zápisu: Majetok vo vlastníctve 3. osoby, ktorým bol zabezpečený záväzok úpadcu
Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu: HDF, s.r.o., Palárikova 2659, 022 01, Čadca, IČO:
36 419 613, MIRALEX, s.r.o., Štefánikova 828, 020 01, Púchov, IČO: 36 016 454
Súpisová hodnota: 887.544,42 EUR
Typ podstaty: Oddelená

K022075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Mária Godovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Turná 31, 913 21 Trenčianska Turná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.8.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Pracharová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/43/2016 s 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/43/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca úpadcu Mgr. Mária Godovičová, nar. 20.8.1970, 913 21 Trenčianska Turná 31 v súlade s § 32 ods. 7 písm.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca úpadcu Mgr. Mária Godovičová, nar. 20.8.1970, 913 21 Trenčianska Turná 31 v súlade s § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK03 0900 0000 0051 1923
4798, VS: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa,
ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- €.

K022076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KONZEKO spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 659 772
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná Trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31R/1/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31R/1/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zavedení dozornej správy
Obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Košice I : Južná trieda 48, 040 01 Košice, týmto v zmysle ust. § 163 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len „ZKR“) oznamuje, že v zmysle záväznej časti reštrukturalizačného plánu obchodnej spoločnosti:
KONZEKO spol. s r.o., IČO: 31 659 772, so sídlom Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce (ďalej aj len „Osoba
podliehajúca dozornej správe“), potvrdeného Uznesením Okresného súdu Košice I., č.k. 31R/1/2016 zo dňa
13.09.2016, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 181/2016 zo dňa 21.09.2016, sa na obdobie od skončenia
reštrukturalizácie Osoby podliehajúcej dozornej správe, až do úplného splnenia záväznej časti reštrukturalizačného
plánu Osoby podliehajúcej dozornej správe zavádza nad Osobou podliehajúcej dozornej správe dozorná správa.
Dozorný správca: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Košice I : Južná trieda 48, 040 01 Košice, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou S1240 (ďalej aj len „Dozorný
správca“).
Podľa ust. § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastávajú zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, pričom účinky dozornej správy a funkcia Dozorného správcu zanikajú v prípade úplného splnenia
reštrukturalizačného plánu Osoby podliehajúcej dozornej správe zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy
v Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia Dozorného správcu zanikajú tiež vyhlásením konkurzu na
majetok Osoby podliehajúcej dozornej správe.
Právne úkony podliehajúce súhlasu Dozorného správcu:
Právnymi úkonmi Osoby podliehajúcej dozornej správe, ktoré podľa záväznej časti jej reštrukturalizačného plánu
majú počas dozornej správy podliehať súhlasu Dozorného správcu sú:
a. Založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
b. Nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo
inej právnickej osobe;
c. Uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov alebo zmlúv o finančnom lízingu;
d. Zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
e. Vykonanie akéhokoľvek zvýhodňujúceho právneho úkonu a/alebo právneho úkonu bez primeraného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e. Vykonanie akéhokoľvek zvýhodňujúceho právneho úkonu a/alebo právneho úkonu bez primeraného
protiplnenia, t.j. bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe
Dlžník poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá
cena plnenia, ktoré na jeho základe získa alebo má získať;
f. Vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti oprávnené
záujmy veriteľov, ktorých pohľadávky boli zaradené do Záväznej časti Plánu, na uspokojení týchto
peňažných pohľadávok v rozsahu a spôsobom určeným Záväznou časťou Plánu;
g. Uzavretie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote
prevyšujúcej 50.000,- EUR, ibaže by sa jednalo o právny úkon v rámci bežnej podnikateľskej činnosti
Osoby podliehajúcej dozornej správe s predmetom, ktorého hodnota neprevyšuje 200.000,- EUR;
h. Akékoľvek peňažné plnenie zo strany Osoby podliehajúcej dozornej správe alebo viaceré peňažné plnenia
voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka, vo výške presahujúcej 200.000,- EUR, ak nejde
o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov Osoby podliehajúcej dozornej správe schválených Dozorným
správcom alebo o plnenia na uspokojenie záväzkov vyplývajúcich zo Záväznej časti Plánu alebo o plnenia
vyplývajúce z úkonov uskutočnených v rámci bežnej podnikateľskej činnosti Osoby podliehajúcej dozornej
správe;
i. Uzavretie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Osoby podliehajúcej dozornej
správe po dobu dlhšiu ako tri mesiace a/alebo záväzok Osoby podliehajúcej dozornej správe strpieť určitú
činnosť trvajúci po dobu dlhšiu ako tri mesiace a/alebo záväzok Osoby podliehajúcej dozornej správe zdržať
sa určitej činnosti trvajúci po dobu dlhšiu ako tri mesiace, ibaže by hodnota predmetu plnenia takejto zmluvy
alebo dohody počítaná na jeden rok zmluvného obdobia nepresiahla 200.000,- EUR;
j. Vykonanie jednostranného právneho úkonu alebo uzavretie dvojstranných alebo viacstranných právnych
úkonov, na základe ktorých by Osobe podliehajúcej dozornej správe vznikla iná ako zákonom ustanovená
povinnosť peňažného alebo nepeňažného plnenia v dôsledku nesplnenia svojho záväzku riadne a včas;
k. Plnenie peňažných záväzkov alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií alebo iných právnych inštitútov s obdobným účelom, to neplatí pre plnenia
predpokladané Záväznou časťou Plánu;
l. Každý právny úkon medzi Osobou podliehajúcou dozornej správe a jej spriaznenými osobami, alebo medzi
Osobou podliehajúcou dozornej správe a spriaznenými osobami veriteľov, ktorých pohľadávky boli
zaradené do Záväznej časti Plánu s výnimkou právnych úkonov, ku ktorým dochádza v rámci bežnej
podnikateľskej činnosti Osoby podliehajúcej dozornej správe;
m. Uzavretie zmluvy, zmlúv, dohody, dohôd, dojednaní alebo ich súborov, na základe ktorých sa Osoba
podliehajúca dozornej správe zaviaže previesť na Preberajúcu osobu Podnik, alebo ktoré s prevodom
Podniku Osoby podliehajúcej dozornej správe na Preberajúcu osobu súvisia, vrátane zmluvy alebo dohody
s akýmkoľvek externým poradcom Osoby podliehajúcej dozornej správe v súvislosti s predajom jej Podniku;
n. Každý právny úkon Osoby podliehajúcej dozornej správe smerujúci k vzniku, zmene alebo zániku
pracovného alebo iného pracovnoprávneho vzťahu Osoby podliehajúcej dozornej správe a jej spriaznenej
osoby.
POUČENIE:
Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez súhlasu dozorného správcu, platnosť právneho
úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol
na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., dozorný správca

K022077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSTA s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 68, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 604 933
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/41/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/41/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie druhého kola ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu FUSTA s.r.o. v konkurze so sídlom Popradská 68, 040 11
Košice, IČO: 36 604 933 týmto vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania na predaj podstatnej časti
majetku patriaceho k podniku – súboru nehnuteľností patriacich obchodnej spoločnosti TOFÉ, spol. s.r.o., so sídlom
Špitálska 6, Prešov, IČO: 36 606 774, ktoré boli zapísané do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., ktorý bol zverejnený v OV č. 148/2016 dňa 02.08.2016. Nakoľko
ide o súbor majetku, nie je možné jednotlivé nehnuteľnosti kúpiť samostatne, ale iba všetky ponúkané nehnuteľnosti
spolu.
Správca vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovných nehnuteľností zapísaných na
LV č. 3648 pre okres Levoča, obec Levoča, k.ú. Levoča, a to:
•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/1, zastavané plochy a nádvoria, 3.956 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/2, zastavané plochy a nádvoria, 611 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/3, zastavané plochy a nádvoria, 816 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/4, zastavané plochy a nádvoria, 824 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/12, zastavané plochy a nádvoria, 438 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/23, zastavané plochy a nádvoria, 19 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/31, zastavané plochy a nádvoria, 21 m2

•

stavba súpisné číslo 1666, autosalón postavený na parcele číslo 5374/2

•

stavba súpisné číslo 1841, autoopravovňa postavená na parcele číslo 5374/3

•

stavba súpisné číslo 1843, sklad a brusiareň postavená na parcele číslo 5374/4

•

stavba bez súpisného čísla, plynová kotolňa postavená na parcele číslo 5374/23

Podmienky ponukového konania:
Lehota na predkladanie záväzných ponúk: záväzná ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr dňa
17.10.2016.
Náležitosti záväzných ponúk: záujemcovia o kúpu majetku, ktorý je predmetom ponukového konania, môžu
doručovať svoje záväzné ponuky na kúpu týchto nehnuteľností len v písomnej forme s úradne osvedčeným
podpisom záujemcu a to do kancelárie JUDr. Mareka Radačovského, správcu so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice.
Obálka musí byť zreteľne označená nápisom „PONUKOVÉ KONANIE FUSTA, NEOTVÁRAŤ,“ alebo obdobným
zreteľným nápisom s rovnakým obsahom, aby bolo zrejmé, že ide o záväzné ponuky do uvedeného ponukového
konania, a obálky majú byť otvorené až neskôr.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a podpísaná. Záväzná ponuka
musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej osoby musí byť
podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra alebo iného registra;
ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne osvedčené plnomocenstvo
musí byť prílohou záväznej ponuky. Z ponuky musí vyplývať záujem záujemcu o kúpu ponúkaného majetku a
súčasne v nej musí byť uvedená ponúkaná kúpna cena.
Minimálna cena a zábezpeka: ponúkaná cena v druhom kole ponukového konania musí byť najmenej 400.000,- €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Minimálna cena a zábezpeka: ponúkaná cena v druhom kole ponukového konania musí byť najmenej 400.000,- €.
V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca súčasne zložiť na konkurzný účet správcu najmenej 15 % ním
ponúkanej kúpnej ceny ako zábezpeku. V prípade, že záujemca zábezpeku v stanovenej lehote nezloží, na jeho
ponuku sa neprihliada. Na záväzné ponuky nespĺňajúce predpísané náležitosti sa neprihliada.
Číslo bankového účtu, na ktorý je potrebné zložiť zábezpeku: IBAN: SK65 1100 0000 0029 4702 3458, Tatra banka,
a.s.
Ohliadka majetku: Správca po individuálnej dohode so záujemcami uskutoční minimálne dve ohliadky majetku, ktorý
je predmetom verejného ponukového konania, ak o tieto ohliadky bude záujem. Za účelom ohliadky kontaktujte
kanceláriu správcu e-mailom na adrese office@radacovsky.sk alebo telefonicky na čísle 055 7296 116
Záväznou ponukou doručenou správcovi a spĺňajúcou stanovené podmienky je záujemca viazaný a v prípade, že
bude správcom vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, je povinný
túto kúpnu zmluvu uzavrieť, pričom kúpnou cenou bude suma ponúknutá záujemcom.
Po udelení súhlasu zabezpečeného veriteľa bude úspešný záujemca – víťaz ponukového konania vyzvaný, aby v
lehote 15 dní uzavrel kúpnu zmluvu, ktorou odkúpi nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom ponukového konania. V
prípade, že k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde z dôvodu na strane záujemcu, záujemca - pôvodný víťaz
ponukového konania stráca právo na uzavretie kúpnej zmluvy a zložená zábezpeka (najmenej 15 % ponúkanej
kúpnej ceny) prepadá v prospech oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa. V takomto prípade zabezpečený
veriteľ rozhodne, či sa ponukové konanie považuje za neúspešné a súčasne udelí nový záväzný pokyn, alebo
rozhodne o ďalšom víťazovi ponukového konania.
Kupujúcim môže byť akákoľvek právnická alebo fyzická osoba spĺňajúca podmienky na kúpu nehnuteľností podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov. Podmienky uzavretia kúpnej zmluvy: kúpna cena bude určená ako cena
ponúknutá záujemcom, najmenej však 400.000,- €, kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy na
účet určený správcom, náklady súvisiace s osvedčením podpisov, správne poplatky a iné náklady súvisiace s
prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.
Zabezpečený veriteľ VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. alebo správca so súhlasom zabezpečeného
veriteľa si vyhradzujú právo na odmietnutie akejkoľvek záväznej ponuky, ktorá bude v rámci ponukového konania
doručená, vrátane ponuky s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou a to aj bez potreby odôvodnenia. V prípade
odmietnutia všetkých ponúk bude druhé kolo ponukového konania vyhodnotené ako neúspešné.
V Košiciach, dňa 22.09.2016
JUDr. Marek Radačovský, správca

K022078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Smiková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 3163/64, 085 01 Poprad - Veľká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/25/2016 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/25/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Opis súpisovej zložky majetku

:

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Okrese Poprad, obec Poprad, katastrálne územie Veľká, na LV č. 1236
Parcely registra ,,C“ , parcelné číslo 1124/47, o výmere 383m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh stavby dom, na parcele č. 1124/47, súpisné číslo 3163
Podiel 1/2
Súpisová hodnota
75000€
Dôvod zapísania

:

podielové spoluvlastníctvo dlžníka
Súpisová zložka č. 2
Opis súpisovej zložky majetku

:

pohľadávka voči PIENSTAV a.s. v konkurze, Levočská 27, Stará Ľubovňa
Prihlásená do konkurzného konania 2K/23/2014
Súpisová hodnota

:

18912,71€€
Dôvod zapísania

:

vlastníctvo dlžníka

Súpisová zložka č. 3
Opis súpisovej zložky majetku

:

obchodný podiel v obchodnej spoločnosti SMIK spol. s r.o.,
Stavbárska 3163/64, Poprad, 100% podiel
Súpisová hodnota
500€
Dôvod zapísania
vlastníctvo dlžníka

Súpisová zložka č.4
Opis súpisovej zložky majetku
peňažná pohľadávka,
Súpisová hodnota
663,88€
Dôvod zapísania
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vlastníctvo dlžníka

K022079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Žeňuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 1603/2, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.7.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2013 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej dražbe
Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 2K/22/2013-100 zo dňa 29.10.2013, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku číslo 214/2013 dňa 06.11.2013, som bol ustanovený do funkcie správcu úpadcu Jaroslav Žeňuch, nar.
28.7.1979, Palárikova 1603/2, 069 01 Snina (ďalej len „Úpadca“).
V zmysle § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, za primeraného
použitia zákona 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a na základe záväzného pokynu od Slovenská
konsolidačná, a.s., zo dňa 07.09.2016 vo veci speňaženia oddelenej podstaty, vyhlasujem dražbu a zverejňujem
nasledovné oznámenie o dražbe:

Dražobník a navrhovateľ:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Karpatská 3256/15,
058 01 Poprad
správca úpadcu

Jaroslav Žeňuch
nar. 28.7.1979
Palárikova 1603/2
069 01 Snina

Miesto dražby:
Notársky úrad JUDr. Slávka Považancová, Štefánikova 18, 066 01 Humenné

Dátum dražby:
16.11.2016
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Čas otvorenia dražby:
13.00 hod.

Opakovaná dražba:
áno

Predmet dražby:
súbor nehnuteľných vecí v spoluvlastníckom podiele ½

Pozemok - parcela registra „C‟- KN Okres: Sobrance
Obec: Porúbka
Kat. územie: Porúbka
Číslo LV: 319
Parc. číslo: 51/4
Výmera v m²: 495
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Spôsob využ.: 15
Umiest. Pozemku: 1
Druh ch.n.: 108
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Súpisová hodnota majetku: 326,70 €

Stavba
Okres: Sobrance
Obec: Porúbka
Kat. územie: Porúbka
Číslo LV: 319
Súpisné číslo: 162
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na parcele číslo: 51/4
Druh stavby: 10
Popis stavby: Rodinný dom
Umiest. Stavby: 1
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Súpisová hodnota majetku: 15.000,00 €

Spolu zaradené v zmysle § 79 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení do súpisu
majetku oddelenej podstaty uvedeného zabezpečeného veriteľa, ktorý bol zverejnený v OV 178/2013 dňa
16.9.2013, v súpisovej hodnote spolu 15.326,70 €.

Opis stavu predmetu dražby:
Rodinný dom súp. č. 162 na parc. č. 51/4 v k. ú. Porúbka
Samostatne stojací rodinný dom postavaný na pozemku parc. č. 51/4 v zastavanom území obce Porúbka, okres
Sobrance.
Dom má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží je garáž, dielňa, kotolňa, kúpeľňa,
chodba a jedna izba, v prvom nadzemnom prvom podlaží je zádverie, chodba, kuchyňa, komora, kúpeľňa s WC,
izba, obývacia hala a prestrešená terasa, v druhom nadzemnom podlaží sú tri izby, hala, kúpeľňa s WC a dve
loggie. Stavba je založená na monolitických betónových základových pásoch, obvodové murivo podzemného
podlažia je z kombinované z betónu a pálenej tehly hr. 56 cm, murivo nadzemných podlaží je z pórobetónových
tvárnic hr. 37 cm, stropy sú z monolitického železobetónu, strecha je plochá, krytina je živičná, klampiarske
konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, okná v celom dome sú drevené dvojité, vchodové dvere sú drevené,
vnútorné dvere sú drevené s plechovými zárubňami, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie omietky sú
brizolitové, časť čelnej fasády je obložená keramickým obkladom, podlahy sú väčšinou z PVC, v kúpeľniach a v
podzemnom podlaží sú podlahy z keramických dlažieb, na chodbe v druhom nadzemnom podlaží a medzipodeste
schodišťa je podlaha plávajúca laminátová.
V kotolni v podzemnom podlaží je plynový kotol, kotol na tuhé palivo a kombinovaný zásobníkový ohrievač teplej
vody, v kúpeľni je plechová smaltovaná vaňa, umývadlo a kombi záchod, steny sú obložené keramickým obkladom
po strop. V prvom nadzemnom podlaží je v kuchyni kuchynská linka dl. 3,05 m s nerezovým drezom, plynovým
sporákom a odsávačom pár, v kúpeľni je plechová smaltovaná vaňa, umývadlo a kombi záchod, podlaha z
keramickej dlažby a keramický obklad stien po strop, v druhom nadzemnom podlaží je v kúpeľni plechová
smaltovaná vaňa, umývadlo a kombi záchod, podlaha z keramickej dlažby a keramický obklad stien po strop.
Dom je vybavený rozvodom teplej a studenej vody, elektroinštalácie, vykurovanie domu je ústredné, zdrojom tepla
je plynový kotol a kotol na tuhé palivo, radiátory sú plechové panelové. Dom je napojený na verejný vodovod,
kanalizáciu, plynovod a NN sieť.

Pozemok pri rodinnom dome parc. č. 51/4
Pozemok parc. č. 51/4 sa nachádza v zastavanom území obce Porúbka s počtom obyvateľov 500. Časť pozemku je
zastavaná stavbou rodinného domu súp. č. 162, časť tvorí predzáhradku a dvor v okolí rodinného domu. Pozemok
je prístupný z verejnej komunikácie s možnosťou napojenia na elektrickú energiu, verejný vodovod, kanalizáciu,
plynovod a telekomunikačné rozvody. Lokalita sa nachádza v blízkosti okresného mesta Sobrance, s jeho dobrou
prístupnosťou po verejnej komunikácii.
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Ťarchy:
Por. č.: 2. Rozhodnutie č.9700501/5/745754/2013/Demc. Zo dňa 25.2.2013 o zriadení záložného práva zákazom
nakladať s uvedenou nehnuteľnosťou zapísanej na LV 319 v prospech: Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080
01 Prešov, Z 301/2013, Z 349/2013 –č.z.36/13

Znalecký posudok:
Hodnota podľa znaleckého posudku č. 116/2014 znalca Ing. Marián Výhonský, Ul. Gen. Svobodu č. 2492/46, 069
01 Snina, zo dňa 29.09.2014 určená na sumu 41.900,00 €.

Najnižšie podanie:
8.380,00 € s možnosťou zníženia

Minimálne prihodenie alebo zníženie najnižšieho podania:
300,00 €

Dražobná zábezpeka:
838,00 €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Bezhotovostným prevodom na účet správcu konkurznej podstaty najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním
potvrdenia o úhrade zákonom stanoveným spôsobom.
V hotovosti do pokladne správcu konkurznej podstaty úpadcu najneskôr do otvorenia dražby.

Adresa a číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad.
Číslo účtu.: 4019849272/7500 vedený v Československá obchodná banka, a.s., VS: (IČO účastníka dražby, ak ide
o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), popis: ZÁBEZPEKA.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.

Doklad, preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej
zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom,
zápisnica o notárskej úschove.

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu
po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; tzn. vydražiteľ neuhradí
v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej
príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa
zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady
opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti
vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie
dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre
náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením po odpočítaní zaplatenej zábezpeky najneskôr do 15 dní
odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet dražobníka 4019849272/7500 vedený v Československá
obchodná banka, a.s., VS: (IČO / r. č. účastníka dražby).

Zloženie dražobnej zábezpeky plat. kartou alebo šekom:
Nie je možné zloženie dražobnej zábezpeky platobnou kartou ani šekom.

Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
V zmysle § 93 ods. 2, zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, ak sa
speňažuje majetok tvoriaci oddelenú podstatu, speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva, ktoré v
poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie nasledujú po prednostnom zabezpečovacom práve vrátane prednostného
zabezpečovacieho práva.
V zmysle § 30 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, práva osôb
vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva
dražbou.
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú
vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k
spoluvlastníckemu podielu.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Obhliadka predmetu dražby/dátum a čas:
Po predchádzajúcom
info@eubankrupt.sk.

telefonickom

dohovore

na

telefónnom

čísle

0903 661 058

alebo
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Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej
vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní.
Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
a doloženia totožnosti vydražiteľa.
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke
právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu
dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných
brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si
navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Slávka Považancová, Štefánikova 18, 066 01 Humenné.

Poučenie:
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu
a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu
hlásený trvalý pobyt. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie
súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky
príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby,
ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste
a keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa
podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.
V Poprade, 22.09.2016
Navrhovateľ a dražobník:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA

K022080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 434 119

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 63/2016 S 1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 63/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako predbežný správca úpadcu:
Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom 969 72 Svätý Anton 34, zast. likvidátorom Ing. Janou
Koreňovou, bytom 969 72 Svätý Anton 34, IČO: 46 434 119, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 21159/S, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského
spisu č. k. 2K 63/2016 v kancelárii predbežného správcu na adrese: Záhradná 863/8, 962 12 Detva, v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 14:00 hod.. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť
u správcu na telefónnom čísle: 0917 691 654, alebo emailom: tkacova.skp@gmail.com.

Ing. Katarína Tkáčová
predbežný správca konkurznej podstaty

K022081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty do zoznamu pohľadávok

Dátum zápisu: 22.9.2016
Veriteľ: BNP PARIBAS FINANCE SA, konajúca prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47258713
Prihlásená suma spolu: 5 956,23 €

V Leviciach, dňa 22.9.2016
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K022082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ballay Peter, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov 809, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2016 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisové č. 1
Opis súpisovej zložky majetku
obchodný podiel v spoločnosti EURODOM-SK s.r.o.
Levočská 866, 058 03 Poprad, IČO : 36460133
podiel 100%
Súpisová hodnota
500€
Dôvod zapísania
vlastníctvo dlžníka

Súpisové č.2
Opis súpisovej zložky majetku
obchodný podiel v spoločnosti Psychocentrum Poprad, s.r.o. v likvidácií
Staré ihrisko 4754/36, 058 03 Poprad, IČO : 36479101
podiel 50%
Súpisová hodnota
500€
Dôvod zapísania
vlastníctvo dlžníka

Súpisové č.3
Opis súpisovej zložky majetku
pohľadávka z účtu v banke
Súpisová hodnota
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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663,88€
Dôvod zapísania
vlastníctvo dlžníka

K022083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ballay Peter, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov 809, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2016 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpisové č.1
Opis súpisovej zložky majetku :
Okres Poprad, Obec Veľký Slavkov, Katastrálne územie Veľký Slavkov.
Podkrovie byt č. 34, vchod 0, nachádzajúci sa v apartmánovom dome časť C na parcele číslo 699/140, súpisné
číslo 809 v podiele 1/1, podiel priestoru na spoločných častia ch a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky
podiel k pozemku 282/10000 vedené na LV č. 1120,
Dôvod zapísania
vlastníctvo dlžníka
Súpisová hodnota
40000,-€
Zabezpečený veriteľ
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Zabezpečená pohľadávka
pohľadávka č. 1

K022084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polgárová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 190, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1966
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 27.09.2016

Okresný súd Nitra
32K/3/2015
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu
Mária Polgárová, nar.: 25.07.2015, bytom 190 Šarkan, 943 42 Šarkan, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 20.09.2016 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Slovenský
a.s.

IČO:
plynárenský

priemysel,

Ulica:

Číslo: Obec

35815256 Mlynské nivy 44/a

PSČ: Štát

Prihlásená suma – Celková suma

Bratislava 825 11 Slovenská republika 34,48 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K022085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CC Development s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 695 734
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/84/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/84/2015
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen správca úpadcu CC
Development s.r.o., so sídlom Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36 695 734 týmto preraďuje nižšie uvedené
súpisové zložky majetku zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler
Sparkasse Bank AG so sídlom Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl, Rakúska republika, číslo zabezpečených
pohľadávok v zozname pohľadávok: 18,19,20,21,22.
Peňažné pohľadávky
Meno
a
Poradové
Dlžník - Dlžník
priezvisko/
Dlžník Dlžník
číslo
ulica, názov
- PSČ Štát
pohľadávky
číslo
mesto
dlžníka
9

10

- Dlžník
IČO

- Suma
Právny
Mena
v€
vzniku

Súpisová
dôvod Faktúra
Splatnosť hodnota v
č.
€

nájomné za mesiac
Nám.
Slovenská
360,00
máj podľa čl. VI.
FORAX, s.r.o.
Zvolen 96001
44833911
EUR
1016006 24.04.2016 360,00 €
SNP 11
republika
€
Nájomnej zmluvy
zo dňa 01.12.2015
nájomné za mesiac
jún
podľa
čl.
Nám.
Slovenská
360,00
FORAX, s.r.o.
Zvolen 96001
44833911
EUR VI. Nájomnej
1016008 24.05.2016 360,00 €
SNP 11
republika
€
zmluvy zo dňa
01.12.2015

LawService Recovery, k.s., správca
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K022086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A&De, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Orešovcom 777/27, 914 42 Horné Srnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 313 225
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2013 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/19/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov:

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu:

18.341,77 Eur

Peňažné prostriedky na účte zriadenom za účelom konkurzu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

speňaženie nákladného vozidla SEAT
3.211,-Eur
speňaženie prívesu PONGRATZ
175,-Eur
speňaženie peň.pohľadávky dlžníka Dušan Kubalík
50,-Eur
speňaženie peň.pohľadávky dlžníka C.E.F.S., s.r.o.
14.812,44 Eur
speňaženie peň.pohľadávky dlžníka Roman Perička
20,-Eur
speňaženie peň.pohľadávky dlžníka Bussines Attitude s.r.o. 50,-Eur
uloženie hotovosti z pokladne úpadcu na účet
22,20 Eur
kreditné úroky pripísané na účet
1,13 Eur

Celková suma pohľadávok proti podstate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.637,82 Eur

časť odmeny správcu do prvej schôdze
odmena správcu zo speňaženia po znížení
výdavky správcu - poštovné
výdavky správcu - cestovné
vedenie účtovníctva za r.2014
poplatky banke
súdny poplatok (0,2% z výťažku)
výdavky správcu - kolky
výdavky správcu - overenie podpisov a listín
výdavky správcu v súvislosti so zrušením konkurzu

1.567,-Eur
1.096,35 Eur
27,-Eur
33,30 Eur
340,-Eur
146,99 Eur
36,68 Eur
33,-Eur
7,50 Eur
350,-Eur

K dnešnému dňu suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov, teda nárokov veriteľov zo
všeobecnej podstaty predstavuje čiastku: 14.703,95 Eur

Por.č. Veriteľ

IČO

Celková zistená suma Podiel Suma určená na uspokojenie

1.

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne SR - DÚ TN)

35 776 005 586,23 Eur

100% 586,23 Eur

2.

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne SR - DÚ TN)

35 776 005 20,95 Eur

100% 20,95 Eur

3.

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne SR - DÚ TN)

35 776 005 13,20 Eur

100% 13,20 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4.

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne SR - DÚ TN)

35 776 005 30,-Eur

100% 30,-Eur

5.

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne SR - DÚ TN)

35 776 005 30,-Eur

100% 30,-Eur

6.

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne SR - DÚ TN)

35 776 005 30,-Eur

100% 30,-Eur

7.

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne SR - DÚ TN)

35 776 005 404,-Eur

100% 404,-Eur

8.

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne SR - DÚ TN)

35 776 005 30,-Eur

100% 30,-Eur

9.

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne SR - DÚ TN)

35 776 005 30,-Eur

100% 30,-Eur

10.

Tatra banka, a.s.

00 686 930 10,57 Eur

100% 10,57 Eur

11.

Tatra banka, a.s.

00 686 930 5.943,38 Eur

100% 5.943,38 Eur

12.

Zoltán Nagy Elektrikár

30 441 226 3.031,09 Eur

100% 3.031,09 Eur

13.

Zoltán Nagy Elektrikár

30 441 226 0,-Eur (popretá)

0%

14.

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne SR - DÚ TN)

35 776 005 320,63 Eur

100% 320,63 Eur

15.

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne SR - DÚ TN)

35 776 005 74,90 Eur

100% 74,90 Eur

16.

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne SR - DÚ TN)

35 776 005 60,-Eur

100% 60,-Eur

0,-Eur

Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu:
V súlade s ust. § 101 ods.1 ZKR správca určuje zástupcovi veriteľov 15-dňovú lehotu odo dňa zverejnenia
tohto návrhu v Obchodnom vestníku na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty.

Poučenie:
Podľa ZKR zástupca veriteľov môže v lehote určenej správcom návrh konečného rozvrhu výťažku schváliť
alebo môže v rovnakej lehote proti nemu uplatniť odôvodnené námietky. Ak nezabezpečený veriteľ požiada
zástupcu veriteľov o uplatnenie odôvodnenej námietky, zástupca veriteľov je povinný námietku proti návrhu
konečného rozvrhu výťažku uplatniť.

Výzva:
Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby v lehote 15 dní oznámili svoje čísla účtov a variabilných
symbolov, pod ktorými má správca rozvrh výťažku odoslať, a to buď na adresu kancelárie správcu alebo
e-mailom na adresu: seginova@azaltovic.sk. Po márnom uplynutí lehoty správca zašle rozvrh výťažku na
jemu známe čísla účtov veriteľov s uvedením čísla konkurzného konania ako variabilným symbolom,
prípadne poštovou poukážkou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Advisors k.s.
správca

K022087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Crow Arena s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 6/646, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 166 475
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30R/1/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 2. zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka:
Crow Arena s.r.o., so sídlom Vodárenská 6/646, 04001 Košice, IČO: 46 166 475

Spisová značka:

30R/1/2016 S1742

Dátum a čas konania: 21.09.2016 o 14.00 hod.
Miesto konania:

Štúrova 27, Košice, 8. poschodie
Prítomní:

·
·
·
·

Ján Bak, zastúpený JUDr. Matej Molčan – predseda veriteľského výboru
Mesto Košice, zastúpený JUDr. Janette Popovičová
Triple Nine Promotion s.r.o., zastúpený JUDr. Matej Molčan
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., konajúci prostredníctvom JUDr. Matúš Králik,
PhD., komplementár

Priebeh zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie zasadnutia

Predseda veriteľského výboru otvoril 2. zasadnutie veriteľského výboru oznámením jeho programu:
Program 2. zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Oboznámenie so Záverečným návrhom reštrukturalizačného plánu Dlžníka
3. Rozhodovanie o Záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konštatuje, že členovia veriteľského výboru boli oboznámení s termínom, časom a programom zasadnutia
veriteľského výboru.
Na to bolo dané správcom poučenie ku skutočnosti, prečo došlo k zvolaniu zasadnutia veriteľského výboru
správcom:
Podľa ust. § 143 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), záverečný návrh plánu sa musí predložiť na predbežné schválenie
veriteľskému výboru do 90 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na odôvodnenú žiadosť predkladateľa plánu môže
veriteľský výbor túto lehotu o 60 dní predĺžiť. Predĺženie lehoty spolu s odôvodnením veriteľského výboru správca
bezodkladne po doručení zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zverejní v Obchodnom vestníku.
Nakoľko došlo na 1. zasadnutí veriteľského výboru konanom dňa 20.06.2016 k predĺženiu lehoty na predloženie
záverečného návrhu plánu do 12.09.2016, v tento deň došlo k predloženiu Záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu predsedovi veriteľského výboru.
Následne dňa 13.09.2016 predseda veriteľského výboru doručil predložený Záverečný návrh reštrukturalizačného
plánu Dlžníka ostatným členom veriteľského výboru a oboznámil ich s termínom a časom konania zasadnutia
veriteľského výboru.
Na to bolo dané predsedom veriteľského výboru poučenie o uznášaniaschopnosti zasadnutia veriteľského výboru:
Podľa ust. § 128 ods. 2 ZKR, veriteľský výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov. Každý člen
veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru
prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.
Predseda veriteľského výboru konštatuje, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, pretože sú prítomní všetci traja
členovia veriteľského výboru.
Nakoľko bol vyčerpaný 1. bod programu zasadnutia veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru oznámil, že
týmto sa prechádza k bodu číslo 2 programu tohto zasadnutia:
1. Oboznámenie so Záverečným návrhom reštrukturalizačného plánu Dlžníka

Správca oboznámil členov veriteľského výboru s podstatným obsahom predkladaného záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu.

Nakoľko bol vyčerpaný 2. bod programu zasadnutia veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru oznámil, že
týmto sa prechádza k bodu číslo 3 programu tohto zasadnutia veriteľského výboru:
1. Rozhodovanie o Záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka

Nakoľko došlo po predložení Záverečného návrhu plánu Dlžníka k zisteniu, že predložený plán je potrebné
prepracovať v časti týkajúcej sa veriteľa Enviromentrálny fond a veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Košice,
predseda veriteľského výboru predkladá návrh, aby veriteľský výbor určil Dlžníkovi lehotu 15 dní na jeho
prepracovanie.
Na to dal predseda o tomto návrhu hlasovať.
Za: 3 hlasy,
Proti: 0 hlasov,
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Zdržal sa: 0 hlasov.

Na to bolo vyhlásené uznesenie č. 1:
Na základe výsledkov hlasovania veriteľského výboru bolo Dlžníkovi uložené, aby v lehote 15 dní, t.j. do
06.10.2016 Záverečný návrh plánu prepracoval, nakoľko má veriteľský výbor výhrady voči jeho obsahu
v časti týkajúcej sa veriteľa Enviromentálny fond a veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Košice.
Z dôvodu, že bol program 2. zasadnutia veriteľského výboru vyčerpaný, zasadnutie veriteľského výboru bolo
o 14,30 hod. ukončené.
V Košiciach dňa 21. septembra 2016

Ján Bak, zastúpený JUDr. Matej Molčan
predseda veriteľského výboru

K022088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konečný Enriko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. gen. Klapku 66/23, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/23/2016 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/23/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Enriko Konečný, nar.:
23.07.1973, bytom Ul. gen. Klapku 66/23, 945 01 Komárno v súlade s ust. § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku úpadcu patriaceho do
všeobecnej podstaty:
Iná majetková hodnota
Popis

Súpisová hodnota v €

Peňažná hotovosť úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu

1700,- €

Mgr. Ondrej Brláš, správca
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K022089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: METALTOOL Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie Oravy 625/12, 026 17 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 408 565
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/5/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Elena Fioleková, správca úpadcu: METALTOOL Slovakia, s.r.o., so sídlom Nábrežie Oravy 625/12, 026 17
Dolný Kubín, IČO: 36 408 565 týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Mudroňova 43, 036 01
Martin, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod. do 15:00 hod. Termín si je vhodné vopred
dohodnúť na tel. č.: 0905 933 592, alebo mailom: fiolekova@gmail.com

K022090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chemlonská 1, 066 12 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 729 680
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov dlžníka Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii
V reštrukturalizačnej veci dlžníka Nexis Fibers a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P, v súlade s ustanovením §
126 ods. 1 ZKR správca týmto zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 04.11.2016 o 11:30 hod. v budove
Hotela Ali Baba, na adrese Námestie Slobody 51, 066 01 Humenné vo Veľkej kongresovej sále nachádzajúcej sa
na 1. NP.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov;
2. Stanovisko dlžníka k reštrukturalizácii a k stavu podniku dlžníka;
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok;
4. Voľba veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 127 ZKR;
5. Záver.
Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 10:00 hod. do 11:30 hod. Zasadnutie schôdze veriteľov sa začne o
11:30 hod.
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Usmernenie k prezentácii účastníkov schôdze veriteľov:
1) Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Za jedného veriteľa prihlásenej
pohľadávky sa môžu zúčastniť schôdze veriteľov maximálne dve osoby. Dlžník, štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu dlžníka alebo zákonný zástupca dlžníka je povinný sa na schôdzi veriteľov zúčastniť
a odpovedať na otázky správcu.
2) Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti; právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3
mesiace; zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľov,
oprávňujúce účasť a hlasovanie zástupcu na schôdzi veriteľov, a doklad totožnosti.
3) Prezentácia veriteľov bude prebiehať priebežne. V tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania
schôdze veriteľov v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schôdze veriteľov tak, aby
prezentácia veriteľov mohla byť ukončená o 11:30 hod.
Zvolanie prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka
Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 128 ods. 1 ZKR, ktoré sa
uskutoční bezodkladne po ukončení schôdze veriteľov.
V Prešove dňa 21.09.2016
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K022091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbareal s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 501 641
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. Pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 1
v celkovej sume 160,- Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K022092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Zdichavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzilaborecká 21, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/64/2014/S1470
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/64/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o vykonanej dražbe

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca konkurznej podstaty úpadcu Rolanda Zdichavského,, narodený 14.10.1973, bytom:
Medzilaborecká 21, Bratislava, ako dražobník oprávnený podľa § 92 ods.1/ písm. d/ zákona č.7/2005 Z.z.,
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), zorganizovať dražbu v zmysle zákona
č.527/2002 Z.z., o dobrovoľných dražbách (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“) v súlade so záväzným
pokynom príslušného orgánu a v súlade s ustanovením § 92 ods.6/ ZKR, v spojení s ustanovením § 17 zákona
o dobrovoľných dražbách vykonal dňa 22.09.2015 dobrovoľnú dražbu a v zmysle ustanovenia § 24 ods.9/ zákona
č.527/2002 Z.z., o dobrovoľných dražbách zverejňuje nasledovné oznámenie o vykonanej dražbe.

Dražobník:

Dražobník:

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca konkurznej podstaty

Sídlo:

Pribinova 25, 811 09 Bratislava

IČO:

33 835 845
zapísaný v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR, číslo zápisu: S1470

Peňažný ústav:

Tatra banka a.s., číslo účtu: 2942465986/1100
IBAN: SK34 1100 0000 0029 4246 5986,

Kontakt:

02/ 20 90 44 20, mob:0903/719 845, email: jurco@rvd.sk

( ďalej len „dražobník“ )

Navrhovateľ:

Dražobník:

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca konkurznej podstaty dlžníka
Rolanda Zdichavského
narodený: 14.10.1973
bytom: Medzilaborecká 21, Bratislava
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( ďalej len „navrhovateľ dražby“)

Vlastník predmetu dražby:

Meno a priezvisko :

Roland Zdichavský,
narodený: 14.10.1973
bytom: Medzilaborecká 21, Bratislava

Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Ondrej Ďuriač, Rajská 3, 811 08 Bratislava

Dátum konania dražby:

22.09.2016

Čas konania dražby:

11.00 hod.

Opakovanie dražby:

opakovaná dražba

Obhliadka predmetu dražby: 1.obhliadka

14.09.2016

10.00 hod.

2.obhliadka

20.09.2016

10.00 hod.

Účastník dražby:
účastník dražby sa preukáže platným dokladom
totožnosti, právnická osoba Výpisom z OR použiteľným na právne úkony, nie
starším ako (3) mesiace, cudzinec platným cestovným dokladom, v opačnom
prípade nebudú na dražbu pripustení
Vstupné na dražbu:

3,32,-€

I.
Predmet dražby

1. Predmetom dražby sú nehnuteľnosti: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ na nebytovom priestore č. 12-N1
na 1. nadzemnom podlaží v panelovom polyfunkčnom dome súpisné číslo 584 na ulici Vlčie Hrdlo číslo 56
v Bratislave – m.č. Ružinov postavený na parcele číslo: 3907/8
· prac. číslo 3907/8, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 897m2,
nachádzajúce sa v katastrálnom území Ružinov, obec: Bratislava – m.č. RUŽINOV, okres: Bratislava II,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nachádzajúce sa v katastrálnom území Ružinov, obec: Bratislava – m.č. RUŽINOV, okres: Bratislava II,
zapísané na LV č. 6960, vedenom Okresným úradom Bratislava - katastrálny odbor.
(ďalej len „predmet dražby“).

2. Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 63/2015 zo dňa 14.10.2015 vypracovaný
znalcom: Ing. Michal Miščík, znalec z odboru stavebníctvo odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností – Pozemné
stavby, vo výške 58.500,-€.

II.
Opis predmetu dražby

1. Predmet dražby sa nachádza na 1 NP v panelovom polyfunkčnom bytovom dome súpisné č. 584 na parcele
3907/8 v mestskej časti Ružinov okres: Bratislava II na ulici Vlčie Hrdlo č. 56 lokality uprostred sídliska
v blízkosti rafinérie Slovnaft. Stavba pôvodne slúžila ako dočasná ubytovňa (slobodáreň Hron) pre
zamestnancov rafinérie Slovnaft.
2. Základy domu sú vyhotovené zo železobetónových pásov, zvislé konštrukcie z obvodových železo
betónových panelov sendvičových hr. 27cm s povrchovou úpravou, vnútorné nosné konštrukcie tvoria
železobetónové trámy a steny hr. 25-30cm. Stropy domu sú vyhotovené zo železobetónových dosiek
v priestore nebytu N1 výšky viac ako 3m do klenieb. Omietky spoločných priestorov sú vápennocementové,
schodiská a podesty železobetónové s povrchom liateho terazza a s keramickými soklíkmi. Vonkajšie
povrchy fasády domu sú pôvodné podľa povrchovej úpravy fasádnych panelov.
3. Vnútorné úpravy povrchov sú omietané MVc hladené omietky. Okná spoločných priestorov sú plastové aj
pôvodné drevené alebo na prízemí oceľovo hliníkové výkladce so zdvojeným sklom v častiach schodiska sú
osadené pôvodné Kopilitové steny,
4. Dvere do bytového domu sú hliníkové presklené s domácim vrátnikom. Povrchy podláh domu sú z PVC
a terazzové. Bytový dom má 9 nadzemných podlaží s výťahom. Na prvom nadzemnom podlaží je
umiestnený nebytový priestor 12-N1 toho času priestor ako malá predajňa potravín, pričom väčšia časť
priestoru bola využitá ako sklad alebo nevyužitá.
5. Elektorinštalácia je zmodernizovaná, dom má domáci telefón. Strecha domu je plochá – rekonštruovaná,
krytina na báze bituménov, oplechovanie z Pzn plechu.
Nebytový priestor 12-N1
1. Nebytový priestor nebol viditeľne zrekonštruovaný, podlahy, steny, okná sú v pôvodnom stave. Vnútorné
omietky sú opravené – vápenné hladké, podlahy sú pôvodné z trevertínovej dlažby.
2. Okná sú z oceľovohliníkových výkladov a vetracích okienok s jedným resp. dvomi sklenými tabuľami
v súčasnosti všetky nefunkčné, zabednené OSB doskami.. Dvere sú pôvodné drevené plné aj presklené,
osadené do oceľových zárubní, kovanie pôvodné bakelitové aj zliatinové matné. Vchodové dvere do nebytu
sú pôvodne oceľové, dvojkrídlové s mrežou. Zadný vchod disponuje dverami oceľovými, jednokrídlovými
s mrežou.
3. Hygienické zariadenia WC – 1 pôvodné so splachovacou nádobou - nefunkčné, 1 je nové so splachovacou
nádobou. Vnútorné rozvody vody a kanalizácie sú pôvodné v niektorých častiach nebytového priestoru
nefunkčné. Rozvody ústredného kúrenia sú pôvodné odpojené od spoločných rozvodov bytového domu
4. Reálna deľba nebytového priestoru na dve rovnocenné časti je problematická spojená so značnými
komplikáciami vzhľadom na spoločné rozvody vody, elektroinštalácie, kúrenia, VZT, kanalizácie a jediný
spoločný vstup do priestoru.

III.
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Opis práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby

1. Vlastníkom nebytového priestoru a to spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ sú:
o Roland Zdichavský, nar.: 14.10.1973, bytom: Medzilaborecká 21, Bratislava (ďalej len „vlastník
predmetu dražby“ alebo „úpadca“ ) v podiele 1/2
o Peter Vávra, nar.: 13.07.1960, bytom: Bzovická 20, 851 07 Bratislava v podiele 1/2

1. Vlastník 1/2 predmetu dražby Roland Zdichavský, nar.: 14.10.1973 je úpadca na základe Uznesenia
Okresného súdu Bratislava I spis. zn. 3K/64/2014, ktorým súd vyhlásil na majetok úpadcu konkurz.

IV.
Najnižšie podanie a minimálne prihodenie

1. Najnižším podaním v prípade tohto predmetu dražby bola suma: 30.000,-€.
2. Minimálnym prihodením bola suma 500,-€.

V.
Výška ceny dosiahnutá vydražením

Nebolo urobené ani najnižšie podanie.
v Bratislave dňa 22.09.2016

Mgr. Ľuboš Jurčo
Správca úpadcu
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K022093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Turček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabanova 1, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.4.1976
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/23/2012 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/23/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu zverejňuje opravu (úplné znenie) schváleného konečného rozvrhu výťažku zo speňažovania
majetku úpadcu:
Konečný rozvrh výťažku
SÚPIS MAJETKU
č. popis

suma

č.obchodného vestníka

1 finančná hotovosť

2.000,00 EUR

OV 11/2014

súpisová hodnota EUR

2.000,00 EUR

2 nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny

OV 208/2014

a výdavkov predbežného správcu v sume

116,38 EUR

súpisová hodnota EUR

116,38 EUR

3 Zrážky z príjmov úpadcu
súpisová hodnota EUR
4 Zrážky z príjmov úpadcu
súpisová hodnota EUR
5 Zrážky z príjmov úpadcu
súpisová hodnota EUR

1.077,00 EUR

OV 125/2015

1.077,00 EUR
37,00 EUR

OV 142/2015

37,00 EUR
27,00 EUR

OV 47/2016

27,00 EUR

ZISTENÉ POHĽADÁVKY VERITEĽOV:
P. č.

Veriteľ

IČO

Uznaná suma

%

1

RI OKNA,a.s.

60724862

161 951,39

98,87

2

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

36745804

1 853,34

1,13

163 804,73

100,00

Spolu

SPEŇAŽOVANIE:
Položka č. 1 súpisu majetku všeobecnej podstaty bola speňažená pripísaním sumy na konkurzný bankový účet dňa
10.12.2013.
Položka č. 2 súpisu majetku všeobecnej podstaty bola speňažená pripísaním sumy na konkurzný bankový účet dňa
14.07.2014.
Položka č. 3 súpisu majetku všeobecnej podstaty bola speňažená pripísaním sumy na konkurzný bankový účet dňa
27.05.2015.
Položka č. 4 súpisu majetku všeobecnej podstaty bola speňažená pripísaním sumy na konkurzný bankový účet dňa
02.07.2015.
Položka č. 5 súpisu majetku všeobecnej podstaty bola speňažená pripísaním sumy na konkurzný bankový účet dňa
10.08.2015.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ODMENA SPRÁVCU:
Poznámka

Vyhláška 665/2005

paušálna odmena

§ 12 ods. 1

speňaž. peňaž. prost.

§ 20 ods. 2

Suma v EUR

Výpočet

Odmena v EUR
165,97

3 257,38

priradené pohľadávky proti podstate

1%
(z rozdielu)

- 227,60

Spolu

29,30
195,27

Pohľadávky proti podstate (v EUR):
poštovné

6,60

bankové poplatky

221,00

odmena správcu

195,27

spolu

422,87

súdny poplatok za konkurz

6,50

Spolu (so súdnym poplatkom)

429,37

KONEČNÝ ROZVRH:
Veriteľ

Uznaná suma

% z pohľa.

uspokojenie

RI OKNA,a.s.

161 951,39

98,87

2795,70

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

1 853,34

1,13

31,95

100

2827,65

Spolu

163 804,73

Výťažok zo speňaženia majetku zapísaného do konkurznej podstaty

3 257,38 EUR

Celková suma pohľadávok proti podstate, priradených k súpisovým zložkám majetku

422,87 EUR

Súdny poplatok za konkurzné konanie (0,2% z výťažku)

6,50 EUR

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

2 827,65 EUR

K022094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alexander Rapca
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 23, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2011 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/12/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Alexander Rapca, nar. 16.10.1949, Železničná 23,
941 10 Tvrdošovce, vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn.: 31K/12/2011 týmto v zmysle ustanovenia §101
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ZoKR) správca konkurznej podstaty
predkladá Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
VŠEOBECNÁ ČASŤ:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I. Vyhlásenie konkurzu a prihlasovanie pohľadávok
Uznesením Okresného súdu Nitra 31K/12/2011 zo dňa 6.05.2011 publikovanom v Obchodnom vestníku č. 92/2011
dňa 13.05.2011 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ing. Alexander Rapca, nar. 16.10.1949, Železničná 23,
941 10 Tvrdošovce (ďalej len "úpadca"), a zároveň bol ustanovený za správcu majetku úpadcu Mgr.Ing. Miroslav
Zdychavský, Radlinského 5, 949 01 Nitra.
V konkurznom konaní si prihláškou svoje nároky uplatnilo pôvodne 11 veriteľov s výškou prihlásených pohľadávok
celkom 515.799,21 EUR. V konkurznom konaní došlo zániku pohľadávky jedného z veriteľov a k postúpeniu
prihlásených pohľadávok dvoch veriteľov na jedného veriteľa, správca vykonal príslušné zmeny v zozname
pohľadávok. Celková suma uznaných pohľadávok predstavuje sumu 496.659,92 EUR.
ZISTENÉ POHĽADÁVKY VERITEĽOV KU DŇU NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU:
veriteľ

uznaná suma

%

CWS - boco Slovensko, s.r.o.

181,41 €

0,04

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

2 419,32 €

0,49

POD Jatov v likvidácii

58 532,55 €

11,79

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

469,45 €

0,09

Slovenská konsolidačná, a.s.

175 225,66 €

35,28

SR - Krajský súd v Bratislave

1 073,50 €

0,22

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

868,43 €

0,17

VB LEASING SK, spol. s r.o.

5 651,76 €

1,14

VW WACHAL a.s.

252 237,84

50,79

spolu

496 659,92 €

100,00

II. Incidenčné konania, súdne spory
V predmetnej konkurznej veci správca neeviduje žiadne aktuálne spory, ktorými môže byť dotknutý majetok
podliehajúci konkurzu.
Správca neúspešne odporoval žalobou o neúčinnosť právneho úkonu úpadcu v konaní č. 27Cbi/16/2011 pred
Okresný súdom Nitra; rozsudkom Krajského súdu v Nitre č.k. 26CoKR/2/2014 zo dňa 4.12.2014 súd potvrdil
rozsudok Okresného súdu zo dňa 10.4.2014, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a súdne konanie bolo
ukončené.
III. Zistenie a zaradenie majetku
V rámci správcovskej činnosti správca zisťoval majetok úpadcu, na základe zistení vyhotovil jeho súpis a neskôr
jeho doplnenie. Zistený majetok bol v súlade s § 69 ZoKR zaradený do všeobecnej podstaty.
Zapísanie majetku do súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v obchodnom vestníku a jednalo sa
o nasledovný majetok:

1

osobný automobil Renaul megane NZ 444 BF
súpisová hodnota €

2

500,00 €

príves na prepravu NZ544YE
súpisová hodnota €

3

1 000,00 €

nespotrebovaný preddavok zložený úpadcom
súpisová hodnota €

4

663,88 €

zrazky z dochodku upadcu za mesiac 07/2011 az 12 2012
súpisová hodnota €

5

7 712,46 €

zrazky z dochodku upadcu za mesiac 01/2013 az 04/2016
súpisová hodnota €

10 491,27 €
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zrazky z dochodku upadcu za mesiac 05/2016 až 08/2016
súpisová hodnota €

723,68 €

Celková súpisová hodnota majetku zapísaného do všeobecnej podstaty: 21.091,29 EUR
Nakoľko správca nezistil žiaden majetok úpadcu ani tretej osoby, ktorý by bolo možné zapísať do oddelenej
podstaty, táto vytvorená nebola.
IV. Speňažovanie
Všeobecná podstata
Položka č. 1 a 2 súpisu majetku všeobecnej podstaty bola speňažená v treťom kole ponukového konania predajom
za sumu 800,00 EUR, pripísaním kúpnej ceny dňa 3.6.2015 na konkurzný bankový účet.
Položka č. 3 súpisu majetku všeobecnej podstaty bola speňažená pripísaním sumy 663,88 EUR na konkurzný
bankový účet dňa 9.6.2011.
Položka č. 4 až 6 bola speňažená postupným pripisovaním zrážok z úpadcovho dôchodku na konkurzný bankový
účet a to od mesiaca júla 2011 do mesiaca septembra 2016 celkovo v sume 18.927,41 EUR.
V. Pohľadávky proti podstate
Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate je uvedený v prílohe tohto návrhu konečného rozvhru výťažku.
Zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate zostavený nebol, nakoľko oddelená podstata vytvorená nebola
z dôvodu, že všetok majetok úpadcu bol zaradený iba do všeobecnej podstaty a všetky náklady konkurzu tak
znášala len všeobecná podstata.
VI. Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 103/2016 zo dňa 30.05.2016 oznam o zostavení zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate a oznam o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku.

ROZVRHOVÁ ČASŤ:
Príjmy všeobecnej podstaty
pohľadávky proti všeobecnej podstate

20.391,29 EUR
3.445,98 EUR

Výťažok

16.945,31 EUR

Súdny poplatok (0,2 % z výťažku)

33,50 EUR

Odmena správcu s DPH

249,15 EUR

Konečná suma výťažku pre veriteľov

16.662,66 EUR

NAVHOVANÉ USPOKOJENIE VERITEĽOV:
veriteľ

uznaná suma

%

uspokojenie

CWS - boco Slovensko, s.r.o.

181,41 €

0,04

6,09 €

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

2 419,32 €

0,49

81,17 €

POD Jatov v likvidácii

58 532,55 €

11,79

1 963,73 €

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

469,45 €

0,09

15,75 €

Slovenská konsolidačná, a.s.

175 225,66 €

35,28

5 878,72 €

SR - Krajský súd v Bratislave

1 073,50 €

0,22

36,02 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

103

Obchodný vestník 185/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.09.2016

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

868,43 €

0,17

29,14 €

VB LEASING SK, spol. s r.o.

5 651,76 €

1,14

189,61 €

VW WACHAL a.s.

252 237,84

50,79

8 462,44 €

spolu

496 659,92 €

100,00

16 662,66 €

POUČENIE:
Správca poučuje veriteľov, že do návrhu konečného rozvrhu výťažku ako aj do správcovského spisu je možné
nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore (t.č. 0903266087) na adrese kancelárie správcu. Zároveň
správca určuje lehotu 20 dní pre nezabezpečených veriteľov na uplatnenie odôvodnených námietok proti návrhu
konečného rozvrhu výťažku prostredníctvom zástupcu veriteľov.

K022095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozsár Miklós, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 33, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/37/2016 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/37/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu.
JUDr. Juraj Gavalčin - správca konkurznej púodstaty úpadcu: Ing. Miklós Kozsár, nar.: 31.10. 1954
trvale bytom: Záhradná 33, 079 01 Veľké Kapušany, občan SR, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Košice I., pod sp.zn. 26K/37/ 2016, týmto oznamuje , že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú
práva počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení
požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia §8 ods.4 zákona
č.8/ 2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v
bežných pracovných dňoch , pondelok až piatok v úradných hodinách správcu, v kancelárii správcu na adrese :
Platanová 5, 040 01 Košice, po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského
spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na č.t. :+421 055/ 7291 504, +421
915893009, alebo elektronicky na e-mailovej adrese : jgavalcin@stonline.sk .

JUDr. Juraj Gavalčin , správca

K022096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Krakovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 2734/28, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1973
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k.s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice - Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 30K/16/2016 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/16/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis majetku všeobecnej podstaty:
1.
Súpisová zložka majetku: peňažné prostriedky úpadcu
Súpisová hodnota: 1 000 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 26.08.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

2.
Súpisová zložka majetku: osobné motorové vozidlo Mitsubishi Carisma,
XMCLNDA2AWF036952, 1,8 GDLI, 92 kW, benzín, červená farba, rok výroby 1998

ev.č.

KE

730FC,

Súpisová hodnota: 1 000 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 02.09.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

3.
Súpisová zložka majetku: zostatok na účte SK34 0900 0000 0050 3505 7931
Súpisová hodnota: 40,07 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 05.09.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

4.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu 8/2016
Súpisová hodnota: 727 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.09.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

JUDr. Eva Lúchavová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.
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K022097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Account solutions,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1732/3, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 820 601
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 1K/32/2014 s 533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/32/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Obchodné
meno/Názov/Meno
a
priezvisko
dlžníka/úpadcu:
Account
solutions,
s.r.o.
Sídlo/Bydlisko
dlžníka/úpadcu:
1.mája,
1732/3,
038
53
Turany
IČO/Dátum
narodenia
dlžníka/úpadcu:
36820601
Titul,
meno
a
priezvisko
správcu:
JUDr.
Anna
Machajdová
Druh
podania:
Oznámenia
súvisiace
s
dražbou
majetku
podliehajúceho
konkurzu
Sídlo
správcu:
Budovateľská
516/2,
038
53
Turany
Spisová
značka
správcovského
spisu:
1K/32/2014
S
533
JUDr. Anna Machajdová správca úpadcu Account solutions, s.r.o., 1.mája, 038 53 Turany, IČO: 36 820 601 ,
ustanovená za správcu uznesením Okresného súdu v Žiline sp.zn. 1K/32/2014, zverejnenom v Obchodnom
vestníku dňa 5.3.2015, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu s to zástupcu veriteľov Martina Vojtku,
bytom Krížna 251/2 ,038 53 Turany zo dňa 19.9.2016 vyhlasuje I. kolo dražby na predaj majetku úpadcu na deň
27.10.2016 o 10:00 hod. na adrese Červenej armády 891/27,038 53 Turany, prízemie vpravo.
Predmetom dražby je rodinný dom súp. č. 1815, nachádzajúci sa na ul. Cintorínska, 038 53 Turany, postavený na
parc. č. 1124/14 , LV č. 5851, k.ú. Turany, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1, pričom pozemok pod rodinným
domom a prístupová komunikácia parc. č. 1124/11 nie sú vo vlastníctve úpadcu. Pozemky sú prenajaté na základe
nájomnej zmluvy. Dom obsahuje jednu bytovú jednotku, má dve nadzemné podlažia a je bez podpivničenia. Na
prvom nadzemnom podlaží sú dve izby, kuchyňa s jedálňou, vstupná hala, chodba, komora, WC, sklad, technická
miestnosť, schodisko a v podkroví sú štyri izby, kúpeľňa, chodba, schodisko a balkon. Dom má sedlovú strechu
pokrytú škridlou BRAMAC. Dom je postavený z pálenej tehly Porotherm. Okná sú plastové, dvere a zárubne
drevené, podlahy v izbách na prízemí sú z veľkoplošných parkiet, ostatné miestnosti z keramickej dlažby. Na
poschodí sú v izbách laminátové plávajúce podlahy, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Dom bol
skolaudovaný v roku 2014.V dome sú rozvody teplej a studenej vody, elektriny, vykurovanie domu ústredné
teplovodné- plynový kotol.. Celková výmera domu predstavuje nadzemné podlažie 153,5 m2, podkrovie
145,46m2.Objekt
je
vhodný
len
na
bývanie.
Výška najnižšieho podania v I. kole dražby je 124.000,- Eur, minimálne prihodenie je 100,- €. Zábezpeka tvorí sumu
5.000,€
.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa môžu zúčastniť len záujemcovia, ktorí splnia podmienky určené
správcom. Účasť subjektov právnických a fyzických osôb bez obmedzenia okrem devízových obmedzení. Záujemca
je povinný predložiť výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originál resp. úradne
overená fotokópia), a to v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá podniká, ako aj oprávnenie konať za
predmetný subjekt. Splnomocnenie - podpis splnomocniteľa ako osoby oprávnenej za spoločnosť konať musí byť
úradne osvedčený a nesmie byť starší ako 1 mesiac. V prípade fyzickej osoby, ktorá nepodniká, je povinnosť
preukázať sa platným občiansky preukazom. Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky vo
výške 5.000,- €. Zábezpeka musí byť pripísaná najneskôr 48 hodín pred termínom začatia dražby na účet číslo
SK63 0200 0000 0034 9811 5051 vedeného vo VÚB, a.s., najneskôr 48 hodín pred termínom začatia dražby.
Zábezpeka bude započítaná ako časť ceny najvyššieho podania. Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením
zníženú
o
čiastku
zloženej
zábezpeky
bezhotovostným
prevodom alebo vkladom na účet číslo SK63 0200 0000 0034 9811 5051 vedený vo VÚB, a.s., a to najneskôr do 7
dní odo dňa úspešnej dražby. V prípade, že vydražiteľ nedoplatí kúpnu cenu vydraženej nehnuteľnosti v
stanovenom termíne, dražobná zábezpeka ako zmluvná pokuta prepadá v prospech všeobecnej podstaty úpadcu a
prevod nehnuteľnosti nebude realizovaný, nakoľko dražba z uvedeného dôvodu bude neplatná a správca vyhlási
novú dražbu. Neúspešnému záujemcovi správca vráti zloženú zábezpeku do 7pracovných dní odo dňa konania
dražby.
V prípade záujmu o obhliadku nehnuteľného majetku úpadcu si môžu záujemcovia dohodnúť obhliadku najmenej 3
dni vopred na tel. čísle 0907852053 počas pracovných dní v čase od 08:00 do 14:00 hod. .
JUDr. Anna Machajdová- správca
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